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  املقدمة وترمجة املؤلف
ونقشوه يف القلوب ورغم أن العظماء ، مر يف هذه الدنيا رجال حفروا تأرخيهم يف العقول        

ــب        ــساب إىل القل ــهم ين ــبعض من ــصدارة إال أن ال ــى ال ــسون عل ــذاكرة ويتناف ، يتزامحــون يف ال
أمحـد  محيـد بـن   ومن هؤالء العظـام الـشهيد   . ويتسرب إىل العقل كأنه النسيم حيمل ريح اجلنة       

فقـد أىب رمحـه  اهللا إال أن ميـوت    ،  رمحه اهللا الذي كان بطال وفيا يف زمن الغـدر واجلـنب        احمللي
شهيدا حتت راية اإلمام الزاهد والعادل ااهد الشهيد أمحد بن احلسني امللقب بـأيب طـري الـذي      

؛ ن محـزة وغدر به  ابن عمه األمري أمحـد بـن عبـداهللا بـ    ، خانه حىت شيخه  أمحد حممد الرصاص   
  .إذ قتل اإلمام واحتز رأسه وجيء به إىل خيمة أمحد بن املنصور والرصاص

إن وحـشيا قتـل محـزة بـن     ، وتدخلهم النار، أي سوأة وقع فيها هؤالء حتجب عنهم الرمحة  
وملـا أســلم وحـشي   هــذا مل يقـو إســالمه علــى    ، عبـد املطلــب رضـوان اهللا عليــه وهـو مــشرك   

وقاتـل علـي بـن    ، ة الغدر واخليانة كقاتل نيب اهللا حيىي بـن زكريـا  إخراجه من لعنة التأريخ ومزبل 
إن املنحـدر الـسحيق   !ياللفجيعـة  ، ومثل هؤالء قاتل أمحد بن احلسني   ، أيب طالب وقاتل احلسني   

الذي وقع فيه قتلة األولياء يقابله مقام الشهداء الذي باعوا مهجهم فـداء للحـق  وتـضحية مـن      
  . املوقفني ما أبعد ما بني، أجل الفضيلة 

إن الشهيد محيد بن أمحد يشبه الصحايب اجلليل والشيخ الوقور عمار بـن ياسـر الـذي قتـل             
وقــد روي أن رأس الــشهيد محيــد كــان يــتكلم ، شــهيدا حتــت رايــة إمامــه علــي بــن أيب طالــب

إن . فإذا صحت هذه الكرامة فإمنا هو يتأسى برأس النيب حيىي بن زكريـا       ، باألذان وهو مقطوع  
  .د احمللي بوأه اهللا مع الشهادة كرامة العلم فكان طودا شاخما وع ل م ا بارزا الشهي
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وأكرمه اهللا بكرامة الوالء ألهل البيت الطاهر وهي مكرمة مل يكتسبها عن بيـع وال شـراء          
وملثلـه يـصدق قـول    . رضـعها مـن ثـدي أمـه الطـاهر     : وإمنا ورثها عن آباء كرام وسـلف صـاحل       

  :القائل
ــذب اهللا أمـــي  ال ــا شـــربت عـ    أـ

  كمهتهع
ــب الوصــــــي وأســــــقتنيه يف اللــــــنب        حــــ
ــسن    ن ــا حـ ــوى أبـ ــدا يهـ   وأن يل والـ

  
  وأنـــــــين مثلـــــــه أهـــــــوى أبـــــــا حـــــــسن  

مث إنه تبوأ كرامة املـصاحبة ألئمـة العلـم واجلهـاد مـن آل البيـت علـيهم الـسالم وـل مـن                   
لزهـراء   ووصيه وسبطيه وا#علومهم وتشبع بأخالق الوصي اليت ورثها هلم فكأنه مع النيب          

وجها لوجه ينظر إىل مخسة الكساء من خـالل املهـدي أمحـد بـن احلـسني سـالم اهللا عليـه            ) ع(
خـط عمـار وأيب ذر   ، إـا قناعـة املـؤمن التقـي احلـازم         ، فالشهيد احمللي خـط طريقـه عـن قناعـة         

يـسيل لعـام ملتـاع     خط الرجال األحـرار األوفيـاء الـذين ماسـال وال    ، واألشتر وقيس بن سعد   
إم أهل اهللا ومحلة لواء املعروف والوفاء والـشهامة        ، اوهلوها ومل خيدعوا مبكرها وسحرها    الدني

  :وحري م أن ينشد فيهم، والنبل والزهد والفطنة والقناعة والتواضع والشجاعة
  إن هللا عبـــــــــــــــــادا فطنـــــــــــــــــا

  كمهتهع
  طلقـــــوا الـــــدنيا وخـــــافوا الفتنـــــا  

ــوا     ــا علمــــ ــا فلمــــ ــروا فيهــــ   نظــــ
  

  أـــــــا ليـــــــست حلـــــــي وطنـــــــا   
ــذوا    ــة واختـــــــ ــا جلـــــــ   جعلوهـــــــ

  
ــفنا     ــا ســـ ــال فيهـــ ــاحل األعمـــ   صـــ

أراد أن جياهــد ) احلــدائق الورديــة يف تــأريخ األئمــة الزيديــة (إن هــذا القــديس الــذي ألــف   
فكتبه اهللا شهيد ا فأجرى ذكر الشهيد على ،  بسنانه ولسانه وبنانه وبيانه    #لنصرة آل النيب    

  .األلسن فصار ال يعرف إال بالشهيد محيد 



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٣ 

 هلذا الكتاب النفيس والثروة الضخمة واملخزون الذي واالستحسانرى اهللا القبول    وقد أج 
 وأيـامهم ووقـائعهم وشـعرهم ونثـرهم وغزيـر علمهـم       %حيوي مـن تـأريخ أئمـة آل البيـت        

وعجائب عدهلم وشدة حترجهم عن متاع الدنيا وعزوفهم عن ملذاا وما كابـدوا مـن مكائـد        
  .وما حوته خزائن بين عثمان ،  من كنوز سليمانوال قوا من شدائد ما جيعله أنفس

ــري املكتبــة اإلســالمية واإلنــسانية    وإنــه ملــن دواعــي . وقــد آن األوان هلــذه الكنــوز أن تث
األســف يف عــصر ثــورة املعلومــات أن تبقــى خــزائن الــسادة الزيديــة مــن املخطوطــات عرضــة  

 يليـق ـا أن تطبـع بغـرض       وإن تيسر طباعة شيء منها فال     . للسلب والنهب والضياع واإلمهال   
التجارة بل بغرض خدمـة العلـم والتـراث وتقـدير وحـب وإجـالل لنتـاج علمـاء الـيمن الكبـار                   
وإنصافهم وإخبار الدنيا أن يف الزوايا خبايا  وأن اليمن احلبيب بلد اإلميـان واحلكمـة حقيقـة ال       

  .جماز 
   :عملنا يف التحقيق

 عـن نـسخة املؤلـف كـأغلى أمنيـة حنققهـا        حسب قواعد البحث احلديث فقد حبثنـا   -١:أ  
فعثرنا على نسخة قدمية لعلها نسخة املؤلف أو قريب منها وهي خبـط غـري منقـوط مـن مكتبـة             

: السيد احلجة حممد بن حممد املنصور وقـال الـسيد العالمـة حممـد بـن حممـد املنـصور يف أوهلـا                  
قابلـة علـى خطـه يف منـهاج     واخلط يف غالب ظين هو خط مؤلفهـا الـشهيد رمحـه اهللا تعـاىل بامل             

وثبوت ذلك أنه مل يذكر يف آخرها األم اليت نـسخت منـها ومل يـذكر تـأريخ النـسخ        . األنظار  
فأنـشدكم  :قـال ، اللـهم ال نعلمـه    :قـالوا :وأوهلا مبتور وتبدأ من قولـه       ، وهي اجلزء األول فقط     

  .ي باهللا وحبق نبيكم أيها النفر مجيعا هل فيكم من أحد صلى القبلتني غري
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 وجدنا نصف نسخة مجيلة وصـحيحة مـن مكتبـة الـسيد العالمـة ناصـر الـدرة أعارنـا                  -٢
ونـصفها يف  ، إياها ولده السيد العالمـة حيـىي الـدرة حرسـه اهللا وتفـضل بإبقائهـا لـدينا للمقابلـة         

  .مكتبة الشهاري املتوكل مل جند سبيال إليها 
  .  نسخة صورناها من مكتبة اجلامع الكبري-٣
  .صورة متداولة يف السوق  نسخة م-٤
  . نسخة مصورة من نسخة السيد العالمة جمدالدين املؤيدي أطال اهللا بقاه -٥

 مت صـفها بــالكمبيوتر مث دخلنــا يف معركــة التـصحيح واملقابلــة والتحقيــق وفــك   -١ -ب 
الغامض من بليغ كالم األئمة وشعرهم وكم كانت دهشتنا وحنن نفتش معاجم اللغة وغريبـها         
أن هــؤالء الفــصحاء كــانوا علــى اطــالع تــام وإملــام شــامل مبفــردات اللغــة كإملــام ابــن منظــور  

مرتضى الزبيدي واألزهـري ناهيـك عـن فقههـم فهـم ورثـة بـاب علـم           والفريوز آبادي وحممد    
  . املصطفى
  . ضبط اآليات وخترجيها -٢
و مل جند ضرورة للتوسع يف ختريج أحاديـث  ،  ختريج األحاديث اليت تيسر لنا إخراجها   -٣

الفضائل نظرا ألن الكتاب تـأرخيي ولـيس كتـاب حـديث مـع أنـا مل مـل اإلشـارة الـضرورية                   
، ومامل جند له مرجعا فقد تركنـاه علـى عهـدة املؤلـف     ، اديث اليت هلا عندنا مراجع  ألهم األح 

وقد استوعبنا غرر أحاديث فضائل أهل البيـت يف الروضـة النديـة شـرح التحفـة العلويـة إلمـام                 
  . احملدثني السيد حممد بن إمساعيل األمري وهو مطبوع بتحقيقنا واحلمد هللا 
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وال تتفـق النـسخ وال يــستقيم   ر عنـدما ال جنـد مرجعـا هلـا      حماولـة موازنـة ألفـاظ الـشع    -٤
  .الوزن
 تكميل بعض العبارات املقطوعة يف بعض النسخ من النسخ األخـرى أو ممـا جنـده مـن        -٥

ــف كالمــا عــن اإلمــام علــي     فنجــده يف ــج البالغــة uمراجــع نقــل منــها كــأن ينقــل املؤل
لفظ واملعىن وعند اخـتالف كـل النـسخ    باختالف يسري فنعتمد النهج عند الضرورة الستقامة ال 

  .مع النهج 
سبق قلم يف إحدى النـسخ أو خطـأ واضـحا فنـصلحه دون       عندما جند خطأ إمالئيا أو  -٦

  .إثقال الكتاب باهلوامش 
محيد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبدالوهاب بـن عبـدالرزاق بـن             :نسب املؤلف 

اهيم بـن حممـد بـن يزيـد بـن يعـيش احمللـي        إبراهيم بن أيب القاسـم بـن علـي بـن احلـسن بـن إبـر                
  . الوادعي الصنعاين اهلمداين
   :مشائخ املؤلف

  :أخذ عن أئمة كبار ومشائخ حبار منهم 
  . اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة -١
  . حممد بن أمحد بن الوليد القرشي-٢
  . أمحد بن احلسن الرصاص -٣
  . الفقيه علي بن أمحد األكوع -٤
  . عمران بن احلسن الشتوي  الشيخ-٥
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  . الفقيه عمرو بن مجيل النهدي -٦
  .القادم إىل اليمن عام عشر وستمائة.  الشيخ تاج الدين زيد بن أمحد البيهقي -٧
  . املرتضى بن شراهنك احلسين املرعشي -٨

   :تالميذه
  . ولده أمحد محيد-١
  . حيىي بن القاسم احلمزي-٢ 
  . حيىي بن عطية -٣
  .ن زيد العنسي  عبداهللا ب-٤

   : مؤلفاته
  :خلف الشهيد محيد رمحه اهللا ثروة ضخمة من املؤلفات النفيسة منها 

ــدين  -١ ــول الــ ــسترشدين يف أصــ ــدة املــ ــزاء٣.   عمــ ــبري  - أجــ ــامع الكــ ــة اجلــ   مكتبــ
٥٦٩،٥٦٨،٥٧٠ .  

  . حماسن األزهار يف فضائل إمام األبرار-٢ 
  .يد العالمة حممد بن حممد املنصور مكتبة الس- مناهج األنظار العاصمة من األخطار -٣
  .الرسالة الكاشفة عن لوازم اإلمامة لطالب األمن يف القيامة -٤
  . العقد الفريد -٥
 مصور مبكتبة مركز بـدر العلمـي    - الوسيط املفيد اجلامع بني اإليضاح والعقد الفريد         -٦

.  
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  . الرد على اربة -٧
  .فار  احلسام البتار يف الرد على القرامطة الك-٨
  .  حتت حتقيق الدكتور حممد املأخذي- نصيحة الوالة اهلادية إىل النجاة -٩
  . الرد على املطرفية -١٠
  .  الثعبان النفاث الك أهل املسائل الثالث -١١

ومشهده بقرية الرحبـة   ، ـه٦٥٢ رمضان ١٢استشهد رمحه اهللا يف يوم اجلمعة    : وفاته
وقد كتبت علـى مـشهده    ، كم مشاال٨٧عد عن صنعاء  وتب، من مديرية السود مبحافظة عمران    

  :أبيات لإلمام املتوكل على اهللا حيىي شرف الدين يف رثاء الشهيد وهي
ــشهيد    ــسهم الـ ــشهد الـ ــت مبـ   وقفـ

  كمهتهع
ــسعيد      ــل الــ ــد النجــ ــن أمحــ ــد بــ   محيــ

ــىن املعـــايل         فـــىت ســـاد اهلـــدى وبـ
  

  وأرســـــى ســـــامي الـــــشرف املـــــشيد  
ــت      ــوم حانــ ــشهادة يــ ــر بالــ   فظفــ

  
  قــــــــدس مــــــــن شــــــــهيدمنيتــــــــه ف  

ــذر الـــذي ال قـــى محيـــد         أمـــا حـ
  

ــد      ــار الوقيــ ــن نــ ــوت مــ ــؤوس املــ   كــ
ــرم       ــه بغــــري جــ ــى مــــن قاتليــ   لقــ

  
ــد     ــدر مـــن يزيـ ــن حيـ ــى ابـ ــا ال قـ   كمـ

ــرا     ــم يف مـــ ــن ملجـــ ــاه ابـــ   وشـــ
  

  وظاهـــــــــــاه قـــــــــــدور يف مثـــــــــــود  
ــوارج مـــن محيـــد         ومـــا نقـــم اخلـ

  
  ســـــــوى اإلميـــــــان بـــــــاهللا احلميـــــــد  

ــام     ــن وشـــ ــم يف ميـــ ــشر العلـــ   ونـــ
  

  إبلــــــيس املريــــــدوطمـــــس رســــــوم    
  وتعظــــــيم األئمــــــة مــــــن علــــــي  

  
ــود     ــشر البنــــ ــومهم نــــ ــشر علــــ   ونــــ

ــهم وجلـــــى      ــاة مذهبـــ ــام قنـــ   أقـــ
  

ــود     ــبه األســ ــن شــ ــاق مــ   دجــــى األفــ
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ــداه    وبعـــد القتـــل قـــد شـــهدت عـ
  

  بـــــــــأن الـــــــــرأس أذن يف اجلنـــــــــود  
ــو     ــه بعفــــــــ ــل اهللا تربتــــــــ   فبــــــــ

  
ــاه جبنـــــــــــات اخللـــــــــــود      وكافـــــــــ

وحتـدثنا مـع آل محيـد هنـاك وهـم      ، هوقد قمت بزيارة قرية الشهيد محيـد الـيت فيهـا ضـرحي            
إن ذريــة الــشهيد تتــوزع علــى كــثري مــن  : وقــالوا،  نــسمة عــن فــضائله ومكانتــه٦٠٠حــوايل 

اجلهات يف لواء حجة و خوالن و بـالد الـروس وبـين حـشيش ورميـة ورداع وشـرس وصـنعاء                 
  .وصعدة وشبام وغريها) بيت ردم (وتعز  وبين مطر 
  :المراجع

  .٤٢١/ ١ى الكرب  طبقات الزيدية-١
  .٤٠٨ أعالم املؤلفني الزيدية -٢
  ).خ( مآثر األبرار -٣
  ).خ( مطلع البدور -٤
  .٤٦، ٢/٤٥ لوامع األنوار -٥
  .٣/٣٠٥ تأريخ اليمن الفكري يف العصر العباسي -٦

 االثـنني وقد مت الفراغ مـن آخـر تـصحيح ومقابلـة كتـاب محيـد الـشهيد بعـد شـروق يـوم             
 ، uم يف مناسبة الشهيد اإلمام األعظم زيد بن علي ٨/٤/٢٠٠٢ املوافق ـه١٤٢٣حمرم ٢٥

  .جزى اهللا املؤلف عن دينه وأهل بيت نبيه خري اجلزاء
وأشكر اجلهود الشاقة اليت قام ـا األوالد الكـرام يف قـسم التحقيـق مـن مقابلـة وتـصحيح         

، ينحممد حسني عيـسى شـرف الـد    /ويف مقدمتهم   ،وختريج وطباعة يف إجناز هذا العمل العظيم      
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وعباس حسني عيسى شـرف الـدين كتـب    ، وعبدالقادر املهدي، وعبدالرمحن عبداهللا احملطوري  
  . اهللا أجر اجلميع 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمدهللا الذي أفاض  اِهل علينا أنوار دعـن مـدارج الغوايـة   ِهوزحزحنا بلطِف، ةاي  ،

وأهلمنا النظر يف الرباهني الـيت  ، رباب الضاللة ومحانا بتأييده عن االخنداع بتمويهات أَ     
لقول واالستمساك بـا  ووفقنا إلدراك حقيقة احلق، من اجلهالة  )١(ينجو من اعتصم ا   

ــصدق ــه  ، ال ــا إىل معرفت ــدا قلوبن ــه  ، وح ــم حبكمت ــذا إىل العل ــأنوار  ، وج ــرقت ب فأش
، فأنوارها الختبو حلنادس الـشبهات  )٢(وتألألت بضياء العلوم الربانية، املعارف اإلهلية 

، يقصر عن ضـيائها شـعاع الـشمس الظـاهر         ، وجواهرها ال تلوث بورود املشكالت    
هلــا مــن 'ىوجتلَّــ، ذ ظهــر هلــا مــاال يظهـر للعيــون إ؛ ويتـضائل عنــها نــور القمــر البـاهر  

 ويف حدائق العـدل عادنـة   ، فأصبحت يف رياض التوحيد قاطنة   ، ه املصون التوحيد سر
إن ، )٣(نيمِـ  قَ متحققـة أن بارئهـا بالتقـديس جـدير        ، متنعمـة بـربد الـيقني     ، غري ظاعنـة  

قـد  ، واطـف اخل أذهبتـه بـروق يقينـها املتأللئـة     من الـشك والـتخمني طـائف       طاف ا 
وغياهب ، عن دياجري ظلم الضالل بعني حياطته  )٤(وكألها، حرسها اهللا بنور هدايته   

وحبانـا بـه مـن إدراك      ، فاحلمدهللا على ما أكرمنا بـه مـن عرفانـه         ، اإلشكال )٥(دفس
 وقيامـا بـشكر هـذه املـنن    ، محـدا يكـون كفـاء هلـذه الـنعم العميمـة         ، التوحيد وإتقانـه  

  .اجلسيمة
 وال  وال نـد وال ضـد ،  إال اهللا وحـده ال شـريك لـه وال مثيـل       وأشهد أن ال إله   

 وإخـالص غـري مـشوبٍ   ،  التـشبيه ِرد عـن كَـ   صـافٍ   صادرة عـن يقـني     شهادةً، عديل
                                                        

  .اهللا إنشاء :)ب( )١(
  .الدينية :)أ( )٢(
  ).١٥٨١(:القاموس. اجلدير اخلليق: القمني )٣(
  .وتالها ) ب( )٤(
  ).١٠٥٩:(القاموس.املراد به الظلمة  )٥(
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،  من أهـوال الطامـة   مةًمسلِّ،  بالزلفى يوم القيامة   قاضيةً، بشبهات أهل الزيغ والتمويه   
املبعـوث علـى   ، إىل دار القـرار ونبيـه اـتىب الـداعي    ،  عبـده املختـار   وأشهد أن حممداً  

حـىت دخلـوا   ، وناداهم بـأرفق نـداء   ، فدعا اخللق بألطف دعا   ، وضالل أمة  ،حني فترة 
والبالغة ، املخصوص باحلكم الغريبة، اا وأزواجوبادروا إليه أفراد، يف دين اهللا أفواجا   

، سـالم فاستـشفى ـا أهـل اإل   ، وبـدائع األلفـاظ الزهـر    ، روجوامع الكلم الغ  ، العجيبة
اهلا لـس واسـتقوا مـن س    ، وارتووا من معينها الصايف   ، واستنبطوا منها غرائب األحكام   

يه قِّروت، وبلوغ عوايل الرتب اجلليلة ،  تقضي له بالوسيلة   صلى اهللا عليه صالةً   ، الشايف
ا وسبب،  حلقه الواجبوتكون مؤديةً، غه السامي من حتفهابلِّوت، من اجلنة ذرى غرفها

واالخنــراط يف ،  باســتحقاق شــفاعتةوحاكمــةً، ن عهــدة فرضــه الــالزبللخــروج عــ
، ؤ يف ظل لوائه يـوم الـدين       والتفي، واإلرتواء من حوضه السلسل املعني    ، سلك زمرته 

ر مـدم ، املعصوم من مقارفة اآلثـام    ، اإلسالم السابق ألهل ، وعلى وصيه وأخيه ووليه   
وقـل  ، بلغـت القلـوب احلنـاجر     و، املردي لعمرو يـوم زاغـت األبـصار       ، سباع الكفار 

حيـث  ، املسموع مـن ناحيـة الـسماء   ،  مبحاسن الثناء  الفائز يوم أحدٍ  ، احملامي والناصر 
الـذي أخـآه   . )١(وال فـىت إال علـي  ، ال سيف إال ذو الفقـار  :نادى رسول املليك العلي   
بعد أن زوجه فـوق عرشـه امللـك       ، جه بإذن ربه بابنته   وزو، الرسول من بني صحابته   

مـوىل املهـاجرين   ، صفوة الصحابة األخيار، وأشهد على ذلك ميكال وجربيل   ،لاجللي
مـن كنـت   ((: #الـذي قـال فيـه الرسـول     ، املنفرد دوم بصدقة املناجـاة  ، واألنصار

 وعـاد مـن عـاداه   ، اللهم وال من وااله،  مواله مواله فعلي((
 )٢(  مـن مثـار اجلنـان    احملبـو 

                                                        
  .٧٤ احملب الطربي يف ذخائره ص)١(
. ٩/١٠٣ وجممـع الزوائـد   ٩٦١، ٢٥٠ هذا احلديث متواتر ولـه طـرق كـثرية رواه أمحـد بـن حنبـل رقـم                 )٢(

ــاظ  ــن عيـــسى  ١/١٠وتـــذكر احلفـ ــضائل الـــصحابة  ، ٤/٣١٠ و أمحـــد بـ ــسائي يف  ، ٧٤١ / ٢وفـ والنـ



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٣ 

وعلـى عترتـه   ، ري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب      أمـ ، زاكي املناسـب  ، بأترجها والرمان 
، سفينة النجاة، امهورعاة اإلسالم وقُ، أطواد الفخر وأعالمه، وساللته النبوية، الزكية

  تقضي هلم بالزلف العظـام     صالةً، حفظة وحي اهللا  ، ورثة علم اهللا  ، اهذرية النيب األو  ،
  :أما بعد، والتحف اجلسام

وخلص ألربـاب احلـق   ، صفى يف الدين اعتقادهسعف مراده من   فإن أوىل من أُ   
، وقــد بلغنــا كتــاب القاضــي األجــل األوحــد األعــز األســعد أدام اهللا إســعاده ، وداده

يـنم  ، ا عـن شـريف أخالقـه واملـذهب        كاشفً،  يف حلل األدب   رافالً، وأحسن إرشاده 
وغـرر  ، ا علـى الـسؤال عـن نكـت شـافية          منطوي، بديهويشهد بكرم م  ، بفضل منشيه 

واألنـزع الـبطني سـالم اهللا علـيهم     ، من أخبار السابقني من ذرية الـنيب األمـني      ، كافية
إذ كان الكـالم يف أحـواهلم      ؛ ولوازم املتقني ، فرأينا اإلجابة من فروض الدين    ، أمجعني

ولقـد طلـب أدام     ، من مجلة القرب العظام إىل ذي اجلـالل واإلكـرام          وحكاية أفعاهلم 
أمرا عرض عنه   ، وأصلح معاده ، وأحسن سداده ، هوأجنح مقصده ومراد  ، اهللا إسعاده 

ــورهم  ــق جبمه ــورهم ، اخلل ــذوه وراء ظه ــصهم بــالتوفيق   ، ونب ــادا خي ــري أن هللا عب ، غ
uΖ$!& :حيث يقـول ،تناوهلم دعاء اخلليل إىل امللك اجلليل    ،ويلهمهم فوائد التحقيق   −/§‘ þ’ ÎoΤÎ) 

àMΖ s3 ó™r&  ÏΒ ÉL −ƒÍh‘ èŒ >Š#uθ Î/ Î�ö�xî “ÏŒ ?íö‘ y— y‰ΨÏã y7ÏF÷�t/ ÇΠ §� ysßϑ ø9 $# $uΖ −/u‘ (#θßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θn=¢Á9 $# 

ö≅yè ô_$$sù Zοy‰Ï↔ øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ü“Èθ öκsE öΝ Íκö� s9Î) ^]٣٧: إبراهيم.[   
الـذي  ،فاحلمدهللا الذي أكرمنا وإياهم بالدخول يف ضمن هـذا الـدعاء الـشريف      

إذا دعـي كـل إنـسان    ، واألمن يـوم التنـاد  ، نرجوا به إن شاء اهللا تعاىل الفوز يف املعاد  
                                                                                                                                                   

والطـرباين يف الكـبري   ، ٣١٦٦٢رقـم    وكـرت العمـال  ٣٦٨ /٦وابـن أيب شـيبة     ، ٨٥ -٨٢اخلصائص رقـم    
  .وغريهم كثري ، ٣/٣٧١واحلاكم ، ٣٠٤٩ رقم ١/١٧٩
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 ظهـرت  فحينئـذٍ ، وبآء املبطلون بعبء الباطل وآثامـه   ، ر احلق عن لثامه   سوح، بإمامه
الــذين اختــصوا ، بـاع اهلــداة الــسادة حيــث تركــوا ات، وعظمــت مــصيبتهم، حـسرم 

ر حبـ وي، ل املؤمنـون  جيـذَ  وهنالـك ، وحكم هلم على األمـة بالـسيادة      ، بشرف الوالدة 
وإىل مثـل   ، وسـلكوا أدراج العتـرة الزكيـة      ، وا مناهج الذرية النبويـة    الذين قف ، املتقون

فقـال جــل  ، وأوضـح هـذا املعـىن وأبـان    ، وأعـرب عنـه الفرقـان   ، ذلـك أرشـد القـرآن   
tΠ&: ذكره öθ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$tΡ é& ÷Λ Ïι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ (̂] ٧١:اإلسـراء[ ،ٍخفب ٍخ ب عـي يـوم التنـاد    ملن د ،

وهـم الـسقاة علـى    ،  حمالة حتـت لـواء أبـيهم يف ذلـك املقـام      فإم ال ، بذرية النيب اهلاد  
 اماحلوض والقو ،   من األئمة املضلني   )١(عي يوم القيامة مبن عداهم    وويل وثبور ملن د ،
  .نيوالقادة املخلِّ

 فيما تدعوا إليـه الـضرورة   وقد توخينا اإلجياز فيما سأل أرشده اهللا عزوجل إالّ 
حيث طلـب الوقـوف علـى      ،  ويستدعي اإلطناب  ،مع أنه اقترح ما يقتضي اإلسهاب     

واهللا ، من منثورهم )٢(وملع،  من منظومهمونكٍت، وحماسن آثارهم، جوامع أخبارهم
فـإن أعظـم األشـياء قبـوال مــا       ، ويرزقنا اإلتيان مبطلوبه، تعاىل يرشدنا ملوافقة حمبوبه

 مـن عـين     وحنن نذكر ذلك حسبما ذكره    ، ج عن غرض الناظر   عرومل ي ، وافق اخلاطر 
لـي  ولـوال اقتراحـه أن ن ،  ذا الشأن من أئمتنا عليهم السالم وغريهم من نقلـة الـسري           

إال أنـه  ، ولكل ذي قلب يشفي، لكان اإلتكال على ما وضعوه يكفي     ، ذلك بأنفسنا 
، واحنططنـا يف هـواه واهللا تعـاىل ينفـع الـسائل واملـسئول          ، طلب منا أمرا فقمنا برضاه    

وننجـوا مـن موبقـات      ، لنسعد يف املبـدأ واملـآل     ،  بذرية الرسول   علينا باالعتصام  ومين

                                                        
  . عاداهم:)ب(يف  )١(
  . ولؤلؤ:)ج( يف )٢(
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ونظمنـا  ، ممـا ذكـروه   )١(اوذكرنا نكتـ ، وقد سلكنا يف ذلك طريقة املصنفني  ، الضالل
ا مـن األحاديـث الـيت نقلناهـا        يتـضمن طرفًـ    م أمـام ذلـك فـصالً      قـد ون، ا مما نقلوه  معلُ

 لـيعلم النـاظر أوالً  ؛ لـيهم الـسالم   يف فضل العترة ع # باإلسناد املوثوق به إىل النيب  
فيكون ذلـك أقـرب   ، واخلرية من أهل اإلسالم، أن أئمة الزيدية هم الصفوة من األمة 
، وليتحقق املنصف أـم أحـق األمـة بالزعامـة         ، إىل رعاية حقهم واإلعتراف بفضلهم    

  .وأجدرهم باإلمامة 
  :فصل

ربنـا بـه الـشيخ     وقـد أخ $ايل الـسيد أيب طالـب       فمن ذلك مـا روينـاه مـن أم        
العامل الورع الفاضل حميي الدين عمدة املوحدين أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن الوليـد   

tالقرشي  
يرفعه إىل السيد اإلمام النـاطق بـاحلق أيب طالـب حيـىي بـن احلـسني بـن               )٢(

 بإسناده إىل علي بن موسى الرضى عن آبائه علـيهم الـسالم عـن             $هارون احلسين   
حرمت اجلنة علـى مـن ظلـم أهـل بـييت      (( # رسول اهللا : قال:ال ق $أمري املؤمنني   

وال يكلمهـم اهللا يـوم     ، أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة     ، وعلى املعني عليهم  ، وقاتلهم
))وهلم عذاب أليم  ، وال يزكيهم ، امةالقي

 وباإلسناد املوثوق به إىل السيد أيب طالب        )٣(

                                                        
  .شيئا) ب(يف  )١(
ولــه ســبعة ، اشــتغل بتحــصيل كتــب األئمــة ، حــافظ مــسند مــن كبــار علمــاء الزيديــة ـهــ٥٣٨ ســنة ولــد )٢(

خمتـصر جـالء   ،  مـن مؤلفاتـه خمتـصر تفـسري احلـاكم اجلـشمي         ـهـ ٦٢١تويف سـنة    ، وعشرون مصنفا مفيدة  
مـسائل  منـهاج الـسالمة يف   ، عبـداهللا بـن محـزة     وسـرية اإلمـام املنـصور بـاهللا        ،حترير زوائد اإلبانة  ، األبصار  

   . ٩٩/ ٤ومطلع البدور ، ٢٣٦التحف .اإلمامة وغريها 
   .٤٦٣صحيفة علي بن موسى ص،١٢١أمايل أيب طالب ص )٣(
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: يقـول وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة         مسعـت أبـا ذر      : قال )١( يرفعه إىل حنش الكناين    $
ومن أنكرين فأنا أبو ذر الغفاري مسعت رسـول اهللا  ، أيها الناس من عرفين فقد عرفين  

ومـن ختلـف عنـها    ، مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها جنـا        (( : يقول #
))هلك

)٢( .   
: #قـال رسـول اهللا   :وبإسناده إىل السيد أيب طالب يرفعه إىل ابن عبـاس قـال        

فاحفظوا منـهم مـا    ، يها الناس أوصيكم بعتريت أهل بييت خريا فإم حلميت وفصيليت         أ((
))حتفظون مين   

عـن أم سـلمة أن    )٤( يرفعـه إىل شـهر بـن حوشـب    $عنه وروينا   .)٣(
 وفاطمـة واحلـسن واحلـسني علـيهم     $لـه علـى علـي    ا فجلَّ  أخذ ثوبـ   #رسول اهللا   

ــة   ــذه اآليـ ــرأ هـ ــسالم مث قـ $&: الـ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7 ø9 $# 

ö/ ä.t� Îdγ sÜãƒuρ #Z��Îγ ôÜs? ^]ــت ألدخــل معهــم فقــال ، ]٣٣: األحــزاب ــى  ((: فجئ ــك عل ــك إن مكان
))خري

)٥(.   
                                                        

مـن أصـحاب علـي عليـه الـسالم روى عـن علـيم        ، ويقال بن ربيعة أبو املعتمر الكويف ،  حنش بن املعتمر   )١(
اود والترمـذي والنـسائي يف خـصائص    روى لـه أبـو د  ، وأيب ذر الغفاري   ، وعلي بن أيب طالب     ، الكندي  

   .٢٥٧/ ٦أعيان الشيعة ،٧/٤٣٣ذيب الكمال . علي ويف مسنده 
/ ١واملرشـد بـاهللا    ، ٤٦٤وعلي بن موسى الرضى  ، ١/٤٠اهلادي يف األحكام   . ٣٦ أمايل أيب طالب ص    )٢(

طـرباين  وال، على شرط مسلم وقال صـحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه    ،١٥٠/ ٣، ٣٤٣/ ٢واملستدرك  ، ١٥٢
  .١٩٦٧ رقم ٣٣٤/ ٢والبزار  ، ٢٦٣٦ رقم ٤٥/ ٣والكبري ، ٥٣٩٠/ ٥يف األوسط 

  .١٣٠أمايل أيب طالب ص )٣(
اهللا بن عباس وابن عمر وثقـه أمحـد بـن حنبـل وحيـىي بـن معـني وقـد            األشعري تابعي قرأ القرآن على عبد      )٤(

وـذيب الكمـال    ، ٤/٣٧٢ء  وقيـل غـري ذلـك سـري أعـالم النـبال      ـهـ ١١١تـويف سـنة     ، طعن فيـه بعـضهم      
١٢/٥٧٨.   

، ٢٦٨٠٧ ، ٢٦٦١٢، ٢٦٥٧٠ومــسند أمحــد بــن حنبــل رقـــم     ، ١٨٨٣/ ٤ومــسلم  ، ١٣٠األمــايل   )٥(
وســنن ، وقــال صــحيح علــى شــرط الــشيخني ، ١٤٦/ ١واملــستدرك ، ٣٧٨٧ رقــم ٦٢١/ ٥والترمــذي 

ــي  ــدة ، ٣٧٠/ ٦وابــن أيب شــيبة   ، ١٥٢/ ٢البيهق ــ٥٢ /٣والطــرباين  ، ٧٥ والعم  -٢٦٦٢ن رقــم  م
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 )١(باإلسناد املوثوق به من غري أمـايل الـسيد أيب طالـب إىل أيب احلمـراء         وروينا  
ا فيجيء إىل باب علـي وفاطمـة   ني صباح  أربع # شهدت النيب    :رمحه اهللا تعاىل قال   

الـسالم علـيكم أهـل البيـت ورمحـة      ((: عليهما السالم فيأخذ بعـضاديت البـاب ويقـول     
ــرمحكم اهللا، اهللا ــصالة يـــ $& :الـــ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7 ø9 $# 

ö/ ä.t� Îdγ sÜãƒuρ #Z��Îγ ôÜs? ^]٣٣: األحزاب[ ((
)٢(.   

عـن آبائـه    )٣(إلسناد إىل السيد أيب طالب يرفعه إىل جعفر بن حممد الـصادق     وبا
 تكـون مـن بعـدي يكـاد     إن عند كل بدعٍة((: # قال رسول اهللا : قال$عن علي  

 ا اإلميان وليويـرد كيـد   ، وينـوره ، يعلن احلـق ، يذب عنه،  بهالًموكَّ، ا من أهل بييت
))وا على اهللاوتوكل،فاعتربوا يا أوىل األبصار، الكائدين

)٤(.  
 إىل علـي وفاطمـة   # نظـر الـنيب   : يرفعه إىل أيب هريرة قال    $وباإلسناد إليه   

))وسلم ملن ساملهم  ، أنا حرب ملن حارم   (( :واحلسن واحلسني عليهم السالم فقال    
)٥( 

                                                                                                                                                   
، ٤٨٤/ ٣وتفـــسري ابـــن كـــثري  ، ٢٧٨/ ١٠وتـــاريخ اخلطيـــب  ، ١١/ ٢٢وتفـــسري الطـــربي  ، ٢٦٧٤

   .٤٧/ ٢وشواهد الترتيل 
 ، ٧٥/ ٦ينظـر أسـد الغابـة    ، هـالل بـن ظفـر    :وقيـل ، هالل بـن احلـارث  : قيل امسه  #موىل رسول اهللا     )١(

   .١٩٨/ ٣االستيعاب 
   .٤٨٣/ ٣وتفسري ابن كثري  ، ١٢/ ٢٢تفسري الطربي ، ٢٤ذخائر العقىب ص )٢(
مسـي  ،  وفضله وعلمـه وزهـده وورعـه أشـهر مـن أن يـذكر       ـ ه٨٣ وقيل ـ ه ٨٠جعفر الصادق ولد سنة     ) ٣(

.  ما رأت عـيين أفـضل مـن جعفـر بـن حممـد فـضال وعلمـا وورعـا            :قال مالك بن أنس   ، بالصادق لصدقه   
   .١/٦٥٩أعيان الشيعة  . ـ ه١٤٨تويف سنة 

   .١١٩ األمايل )٤(
 رقـم  ٤٠/ ٣الطـرباين  ، ١٤٥ابـن ماجـة رقـم    ، ٣٨٧٠رقـم  ٦٥٦/ ٥الترمـذي   ، ١١٠ أمـايل أيب طالـب   )٥(

ــة والنهايـــة ، ١٤٩/ ٣واملـــستدرك  ، ٢٦٢١، ٢٦١٩ ، ٣٤١٥٩/ ١٢ كـــرت العمـــال ، ٢٢٣ /٨والبدايـ
   .١٦٩/ ٩وجممع الزوائد  ، ٣٤١٦٤
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 ٨ 

عـن أبيـه عـن جـده      )١(وباإلسناد إليه يرفعه إىل حممد بن احلسني بن علي بن احلـسني           
 وأهـدت إلينـا أم أميـن     )٢( ةًيـر ِز فعملنـا لـه خ  #نا رسول اهللا زار:  قال $عن علي   

قعب   ـ  ا من لنب وزبدا وصمث توضـأ  ،  وأكلنـا معـه  #فأكـل رسـول اهللا     ،  مـن متـر    ةًفَح
ودعـا اهللا جـل ذكـره مـا     ،  فمسح رأسه وحليته بيده مث استقبل القبلـة #رسول اهللا   

  أكـب إىل األرض ففعـل ذلـك    مث،  إىل األرض بدموع غزيرة مثل املطـر   شاء مث أكب 
ــى رســول اهللا  ، #ا أن نــسأله نــبفِه، ثــالث مــرات  #فوثــب احلــسني فأكــب عل

 يـا أبـت إين   :فقـال  ،))؟بـأيب أنـت وأمـي ومـا يبكيـك       ((: ه إليـه وقـال لـه      فضم، وبكى
ا مل أسـر  يـابين إين سـررت بكـم اليـوم سـرور     ((: فقـال ، تصنع مثلـه   رأيتك تصنع مامل  

ــى وإن حبــييب، بكــم قبلــه ــل أتــاين فــأخربين بــأنكم قتل ، وأن مــصارعكم شــىت،  جربي
يـا رسـول اهللا مـن يزورنـا علـى      : $فقال احلـسني   ))نين ذلك فدعوت اهللا لكم  فحز

ي رطائفـة مـن أمـيت يريـدون بـذلك بِـ       (( #رسول اهللا   : فقال؟ تشتتنا وتباعد قبورنا  
 فأجنيهم مـن أهواهلـا   إذا كان يوم القيامة زرم باملوقف فأخذت بأعضادهم  ، يِتلَوِص

))وشدائدها
وباإلسناد إليـه يرفعـه إىل جعفـر بـن حممـد عـن آبائـه علـيهم الـسالم           . )٣ (

ومرؤتــه العمــل ، وزينتـه الوفــاء ، ه احليــاء لباســاإلسـالم ((: #قــال رســول اهللا : قـال 
))وأساس اإلسالم حبنا أهل البيت ، ولكل شيء أساس، وعماده الورع، الصاحل

)٤(.  
عن آبائه عن علـي بـن أيب     يرفعه إىل علي بن موسى الرضى$ليه  وباإلسناد إ 

الـضارب  : ثالثـة أنـا شـفيع هلـم يـوم القيامـة           (( :#قال رسـول اهللا     :  قال $طالب  
                                                        

معجـم الرجـال أليب    . ـهـ ١٨١ه وتـويف سـنة   روى عن أبيه عن جد،  مدين نزل الكوفة  ـه١١٤ ولد سنة    )١(
   .١٨/ ١٧القاسم اخلوئي 

   .٤٩١القاموس ص.  شبه عصيدة مع اللحم )٢(
   .٣١فضل الزيارة  ،١١٢ أمايل أيب طالب ص)٣(
   .٣٧٨ األمايل ص)٤(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٩ 

واحملـب هلـم بقلبـه    ، والقاضي هلم حـوائجهم عنـدما اضـطروا إليـه         ، بسيفه أمام ذرييت  
))ولسانه

لفقيـه األجـل العـامل الزاهـد       املناقب البن املغازيل وقد أخربنا ا      ومن كتاب  )١(
tآء الدين أبو احلسن علي بن أمحد األكوع         

يرفعـه بإسـناده إىل املـصنف وهـو         )٢(
القاضي العدل اخلطيب أبو احلسن علـي بـن حممـد بـن حممـد اجلـاليب املعـروف بـابن              

tاملغازيل الشافعي   
 أقبـل نـيب اهللا   : بإسناده عن ابن امرأة زيد بـن أرقـم قـال       روى )٣(

ة يف حجــة الــوداع حــىت نــزل بغــدير اجلحفــة بــني مكــة واملدينــة فــأمر   مــن مكــ#
فخرجنـا إىل رسـول    ، الـصالة جامعـة   : مث نـادى  ، بالدوحات فقم ما حتتهن من شوك     

 منا ملن يضع رداءه علـى رأسـه وبعـضه علـى قدمـه      وإنّ،  يف يوم شديد احلر    #اهللا  
الظهـر مث انـصرف    فـصلى بنـا   #حـىت انتـهينا إىل رسـول اهللا        ، من شـدة الرمـضاء      

ونعـوذ بـاهللا مـن    ، ونـؤمن بـه ونتوكـل عليـه       ، احلمـدهللا حنمـده ونـستعينه      :فقال، إلينا
  .وال مضل ملن هدى، الذي ال هادي ملن ضل، شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

  أيهـا النـاس فإنـه مل     :ا عبده ورسوله أما بعـد وأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد
وإن عيسى بـن مـرمي لبـث يف قومـه     ، ر من قبلهمنصف من ع  يكن لنيب من عمره إال      

أال وإين  ، أوشـك أن أفـارقكم     أال وإين ، وإين قـد أشـرعت يف العـشرين       ، أربعني سـنة  
فقـام مـن كـل ناحيـة مـن         ؟فمـاذا أنـتم قـائلون       ؟ مسؤل وأنتم مسؤلون فهل بلغتكم    

                                                        
   .٤٤٣ أمايل أيب طالب ص)١(
ينظـر مطلـع البـدور    .ات املنـصورية مجـع اإلختيـار   ،ناصر اإلمام عبد اهللا بن محزة    ،فقيه عابد وعامل فاضل      )٢(

  )خ( ٨٢ ص٢ج
 ولـه  ـهـ ٤٨٠:ت.وكـان حريـصا علـى مسـاع احلـديث وطلبـه      ، عامل برجـاالت واسـط وحـديثهم     ، فاضل )٣(

وشـرح  ، والقضاء والشهادات على مـذهب الـشافعي  ، واألربعني يف فضائل قريش ، كتاب مناقب الشافعي  
ينظـر ترمجتـة يف مقدمـة    . $ني علي بـن أيب طالـب     وكتاب مناقب أمرياملؤمن  ، اجلامع الصحيح للبخاري    

   .٢/١٣٧واألنساب ، ٩املناقب ص 
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اهـدت يف  وج،  نشهد أنك عبد اهللا ورسـوله قـد بلغـت رسـالته       :القوم جميب يقولون  
ا فجزاك اهللا عنـا خريمـا جـزى نبيـ        ، وعبدته حىت أتاك اليقني   ، وصدعت بأمره ، سبيله

 ألـستم تـشهدون أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه وأن حممـدا                 :فقـال . عن أمته 
، بلـى : قـالوا  ؟وتؤمنون بالكتاب كلـه     ، وأن النار حق   وأن اجلنة حق  ، عبده ورسوله 

أال وإين فـرطكم علـى احلـوض وأنـتم       . موينقتكم وصد تقْدفإين أشهد أن قد ص    : قال
 كيــف يلَــقَ احلــوض فأســألكم حــني تلقــونين عــن ثَتوشــكون أن تــردوا علــي، تبعــي

حـىت قـام رجـل مـن       ! ؟عيـل علينـا مـا نـدري مـا الـثقالن             فأُ: قال؟ خلفتموين فيهما   
ألكـرب منـهما كتـاب    ا: قـال ؟  بأيب وأمي أنت يا نيب اهللا مـا الـثقالن   :املهاجرين فقال 

ــ، اهللا سببطــرف  ــد اهللا وطــرف ــه وال تولَّــ   بي ــديكم فتمــسكوا ب ــضلوا بأي ، وا وال ت
ــريت  ــهما عت ــ: واألصــغر من وال ،  اســتقبل قــبليت واســتجاب دعــويت فــال تقتلــوهم  ِنم

ناصـرمها  : فإين قد سألت هلم اللطيف اخلـبري فأعطـاين        ، روا عنهم وال تقص ، تقهروهم
أال فإا مل لـك  ، وعدومها يل عدو، ووليهما يل ويل ، يل خاذل وخاذهلما  ، يل ناصر 

   ـا   وتظَّّّّّّّّ، ن بأهوائها أمة قبلكم حىت تتديمث ، وتقتـل مـن قـام بالقـسط    ، )١(اهر على نبو
مـن  ، مـن كنـت مـواله فهـذا مـواله     (( :فرفعها وقـال  $أخذ بيد علي بن أيب طالب    

كنت ولي٢( قاهلا ثالثا))وعاد من عاداه، هاللهم وال من واال، هه فهذا ولي(.  
: #قـال رسـول اهللا   :  قـال )) ابن املغـازيل يف كتابـه بإسـناده إىل علـي          وروى

وســجن ، وكــف غــضبه، وأدى زكــاة مالــه، وأحــسن صــالته، مــن أســبغ وضــوءه((

                                                        
  .بيوا ) ب( يف )١(
   .٦٧ املناقب ص)٢(
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فقـد اسـتكمل   ، وأدى النـصيحة ألهـل بـييت   ، واسـتغفر لذنبـه   ، وبـذل معروفـه   ، لسانه
))حة  اجلنة له مفتوأبواب، حقائق اإلميان

) ١(.  
 فضل أهل بـييت  (( # قال رسول اهللا : قال $بإسناده أيضا عن علي     وروى  

))على الناس كفضل البنفسج على سآئر األدهان 
) ٢(.  

 اشـتد غــضب اهللا  (( # قـال رســول اهللا  : قــال$ بإسـناده عــن علـي   وروى
))وغضيب على من أهرق دمي وآذاين يف عتريت  تعاىل

) ٣(.   
ال تـزول قـدما عبـد    (( #قال رسـول اهللا     : بإسناده عن ابن عباس قال    وروى  

؟ وعـن جـسده فيمـا أبـاله    ؟ عـن عمـره فيمـا أفنـاه        : يوم القيامة حىت يسأل عن أربع     
))؟وعن حبنا أهل البيت ؟ ومن أين اكتسبه ؟ وعن ماله فيما أنفقه 

) ٤(.  
يت فـيكم  مثـل أهـل بـي     ((: #قـال رسـول اهللا      :  بإسناده عن أيب ذر قال     وروى

ومـن قاتلنـا يف آخـر الزمـان     ، ومن ختلف عنها غـرق ، مثل سفينة نوح من ركبها جنا     
))فكأمنا قاتل مع الدجال

) ٥(.  
ــاس قــال  وروى ــن عب ــال رســول اهللا  : بإســناده عــن اب ــا  ((: # ق ــوا اهللا مل أحب

))وأحبوا أهل بييت حليب ، وأحبوين حلب اهللا، يغذوكم به من نعمه
) ٦( .  

                                                        
   .٩٠ املناقب ص)١(
   .٩٠ املناقب ص)٢(
  .باب فضآئل علي ) ٢٥٣(ورواه أمحد رقم ، ٣٦٢/ ٥و لسان امليزان ، ٩١املناقب ص )٣(
وجممـع  ، ١١٠٧٧ رقم ١٠٢/ ١١وأخرجه الطرباين يف الكبري     ، ١٤١صاملناقب   ، ٧٣ أمايل أيب طالب     )٤(

   .١٥٩/ ٢ولسان امليزان  ، ٣٤٦/ ١٠الزوآئد 
  .٢٢٤/ ١وميزان االعتدال ، ٢٦٣٦ رقم ٤٥/ ١والطرباين يف الكبري  ، ١٥٠، ١٤٩ املناقب )٥(
ــب ص )٦( ــذهيب  ١٥٠/ ٣املــستدرك  ، ١٥١املناق ، ١٦٠/ ٤اد وتــأريخ بغــد،  وصــححه احلــاكم ووافقــه ال

   .٣٤٤/ ٣وحليه األولياء  ، ٣٧٨٩ رقم ٦٢٢/ ٥والترمذي 
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:  املنـرب فقـال  # صعد رسول اهللا :أيب سعيد اخلدري قال بإسناده عن   وروى
))والذي نفس حممد بيده ال يبغض أهل البيت أحده اهللا يف النار إال أكب((

)١(.  
على املنـصور وهـو    )٣( دخل األعمش :قال )٢( بإسناده عن كثري بن زيد     وروى

ــ: فقــال، ردصتــ يــا ســليمان: ر بــه قــالصفلمــا بــ، جــالس للمظــامل أنــا صدــث ر  حي
 :اد قـال  حـدثين الـسج  : حـدثين البـاقر قـال   :قـال ، حـدثين الـصادق  : مث قـال  ، جلست

 علـي بـن أيب طالـب    -حدثين التقي وهو الوصـي أمـري املـؤمنني         : حدثين الشهيد قال  
فإنـه أول  ، ختتمـوا بـالعقيق  : ا فقـال أتاين جربيل آنفً((: قال،# حدثين النيب : قال $

ولـشيعته  ، ولولـده باإلمامـة  ، ولعلي بالوصـية  ، يل بالنبوة و،  شهد هللا بالوحدانية   حجٍر
، ا فـتعلم مـاال نعلـم   كر قومـ ذْت:  فاستدار الناس بوجوههم حنوه فقيل له   : قال ))باجلنة  

والبـاقر  ، الصادق جعفر بن حممد بن علي بـن احلـسني بـن علـي بـن أيب طالـب                :فقال
، لــي بــن احلــسنياد عوالــسج، حممـد بــن علــي بــن احلــسني بــن علـي ابــن أيب طالــب  

    )٤ (.والوصي وهو التقي علي بن أيب طالب عليهم السالم، والشهيد احلسني بن علي

                                                        
/ ٧وجممــع الزوائــد  ، ٣٤٢٠٤ رقــم ١٠٤/ ١٢وكــرت العمــال  ، ١٥٠/ ٣واملــستدرك  ، ١٥١املناقــب  )١(

٢٩٦.   
روى له البخاري وأبـوداود والترمـذي وابـن    ، وضعفه آخرون ، ابن حبان وغريه   األسلمي السهمي وثقه  )٢(

/ ٢٤ينظـر ـذيب الكمـال     . ـهـ ١٥٨يف آخر أيام أيب جعفر املنـصور وكانـت وفـاة أيب جعفـر          تو، ماجة  
١١٣ .  

 ـهـ ١٤٧تـويف  ،  مقرئ حمدث حـافظ ناسـك عابـد    ـ ه٦١ سليمان بن مهران األسدي أبو حممد ولد سنة  )٣(
   .٢٢٦/ ٦ينظر سري أعالم النبالء . 

   .٢٤٢ املناقب ص)٤(
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 & : يف قوله عزوجل   )١(يد بإسناده عن الس   وروى tΒ uρ ô∃Î�tIø) tƒ Zπ uΖ|¡ym ÷Š Ì“̄Ρ … çµs9 

$ pκ�Ïù $·Ζ ó¡ãm 4 ^]قال]٢٣: الشورى  :ويف قوله)٢(.#ة يف آل الرسول املود    

& t∃öθ|¡s9 uρ y�‹ ÏÜ÷è ãƒ y7•/u‘ # yÌ÷�tIsù ^]أن يـدخل أهـل      #رضى حممـد    :  قال ]٥: الضحى 
  .بيته اجلنة

:  سألت احلسن عن قول اهللا عزوجل    :بإسناده عن علي بن جعفر قال      وروى  
&;ο4θ s3 ô±Ïϑ x. $ pκ� Ïù îy$ t6óÁÏΒ ( ßy$ t6óÁ Ïϑ ø9 ، احلــسن) واملــصباح(، فاطمــة) املــشكاة( :قــال ^#$

èπ&: واحلـــسني  y_% ỳ –“9 $# $pκ ¨Ξr( x. Ò=x.öθ x. A“Íh‘ßŠ ^ كانـــت فاطمـــة عليهـــا الــــسالم    :  قـــال
ــسآء العــاملني   ‰ß & :ككوكــب دري مــن بــني ن s%θãƒ  ÏΒ ;οt� yfx© 7πŸ2t�≈t6•Β ^  ــشجرة فال

ــراهيم ›§�ω 7π&: املباركـــة إبـ Ï%÷�Ÿ° Ÿωuρ 7π ¨ŠÎ/ó�xî ^ :ــصرانية %ßŠ & ،ال يهوديـــة وال نـ s3 tƒ $ pκ çJ÷ƒy— 

âûÅÓãƒ ^ ــاد ا:قــال öθs9&، لعلــم أن ينطــق منــها   يك uρ óΟs9 çµó¡|¡ôϑ s? Ö‘$ tΡ 4 î‘θœΡ 4’n?tã 9‘θ çΡ 3 ^ 
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  . )٣(عزوجل لواليتنا من يشآء
ــال وروى ــث إيلَّ: بأســانيده إىل األعمــش ق ــر املنــصور  بع ــو جعف ــتف )٤( أب  قل

رت مث تفكَّـ ،  أبلغه أين آتيه:فقلت،  ال أعلم :فقال؟ ملا يريدين أمري املؤمنني     : للرسول
                                                        

/ ٤ينظـر سـري أعـالم النـبالء      .ـهـ ١٢٧حمـدث ومفـسر تـويف    ،  أيب كرميـة   هو إمساعيـل بـن عبـدالرمحن بـن     )١(
٢٥٦.    

. ١٤٧/ ٢وشـواهد الترتيـل    ، ١٧ / ١٦/ ٨وتفسري القرطيب مج  ، ٤٩/ ٩وجممع البيان    ، ٢٦٣املناقب   )٢(
  .٣/٧٩والطرباين يف الكبري ، ٩/١٢٥وجممع الزوائد ، ١٧١٩ رقم ١/٤٢٥ومسند أمحد 

   .٢٦٣ املناقب ص)٣(
تـوىل اخلالفـة   . ـهـ ٩٥عبداهللا بن حممد بن علي بن عبداهللا بن العباس بـن عبـداملطلب الـدوانيقي ولـد سـنة            )٤(

وقتـل مـن قـريش ومـضر والـيمن والعجـم والفقهـاء        ، وكان من املسرفني يف قتل أهل البيت . ـه١٣٦سنة  
  . ٤/١١٧واألعالم  ، ٣/٢٩٣ينظر املسعودي  . ـه١٥٨تويف سنة . والشعراء الكثري 
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ولكن عسى أن يسألين عن فـضآئل       ، ما دعاين يف هذا الوقت خلريٍ     : فقلت، يف نفسي 
 فتطهــرت ولبــست :قــال، فــإن أخربتــه قــتلين $أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب 
، )١( صرت إليه فوجـدت عنـده عمـرو بـن عبيـد       أكفاين وحتنطت مث كتبت وصييت مث     

،  وجدت عنده عون صـدق مـن أهـل البـصرة          :وقلت، فحمدت اهللا تعاىل على ذلك    
فدنوت فلما قربت منه أقبلت على عمرو بن عبيـد أسـآئله   ،  ادن يا سليمان  :فقال يل 

واهللا لتــصدقين وإال ؟  يــا ســليمان مــا هــذه الرآئحــة:فقــال، وفــاح مــين ريــح احلنــوط
  !قتلتك

فقلت يف نفسي ما بعث ، أتاين رسولك يف جوف الليل    :يا أمري املؤمنني   فقلت
، إيل أمري املؤمنني يف هـذه الـساعة إال ليـسآئلين عـن فـضآئل علـي فـإن أخربتـه قـتلين                   

 ال حـول وال     :ا وهـو يقـول    فاسـتوى جالـس   ، ولبست كفين وحتنطت   فكتبت وصييت 
: قـال ،  نعـم يـا أمـري املـؤمنني    :قلت؟ يأتدري يا سليمان ما امس   : مث قال ، قوة إال باهللا  

عبداهللا الطويـل بـن حممـد بـن علـي بـن عبـداهللا ابـن عبـاس بـن عبـد                      : قلت؟ ما امسي 
  كم رويت يف علـي #ين باهللا وبقرابيت من رسول اهللا       ربفأخ، صدقت: املطلب قال 

 قـال علـي  . ا يـا أمرياملـؤمنني     يـسري : قلـت ؟ من فضيلة من مجيع الفقهآء وكم تكون        
يــا ســليمان ألحــدثنك يف  : فقــال: قــال،  عــشرة آالف حــديث ومــازاد :قلــت. ذاك

فـإن حلفـت   ،  حديثني يأكالن كل حديث رويته عن مجيـع الفقهـاء   $فضآئل علي   
ال أحلـف وال أخـرب مـا    : فقلـت . يل أن ال ترويهما ألحد من الشيعة حـدثتك مـا      

البلـدان أتقـرب إىل   وكنـت أدور  ، ا مـن بـين مـروان      كنـت هاربـ    :فقـال .أحدا منـهم    

                                                        
تـويف  ، شيخ املعتزلة يف وقتـه ومفتيهـا ولـه خطـب ورسـائل وكـالم كـثري يف العـدل والتوحيـد وغـري ذلـك             )١(

   .٣/٣٠٣ينظر املسعودي  . ـ ه١٤٤
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ــؤونين،  وفـــضآئله$ علـــي النـــاس حبـــِب ، ويـــزوروين، ويطعمـــونين، )١(وكـــانوا يـ
ا وأهل الشام كلما أصبحوا لعنوا علي، حىت وردت بالد الشام، وحيملوين، ويكرموين

فــدخلت مــسجدا ويف ، ألن كلــهم خــوارج وأصــحاب معاويــة؛  يف مــساجدهم$
ا سـلم  فلمـ ، قلِـ  كـسآء خ   يت الظهر وعلي  فصل فأقيمت الصالة ، نفسي منهم ما فيها   

 فجلست فلم أر أحـدا منـهم يـتكلم    ، وأهل املسجد حضور، كأ على احلآئط اإلمام ات
ادخـال  : ا إلمامهم فإذا بصبيني قد دخـال املـسجد فلمـا نظـر إليهمـا اإلمـام قـال             توقري

 مـا إال حبـبِ    واهللا مـا مسيتكمـا بأمسآئه     ، ا مبن مسيتكما بأمسآئهمـا    ومرحب، مرحبا بكما 
  .واآلخر احلسني،  له احلسن:فإذا أحدمها يقال، حممد وآل حممد

وكـان  ،  فيما بيين وبني نفسي قد أصبت اليوم حاجيت وال قوة إال بـاهللا             :فقلت
 الـشيخ جـدمها  : فقـال ؟ ومن هذان الغالمـان  ؟ شابا إىل جنيب فسألته من هذا الشيخ     

       ـ  وليس يف هذه املدينة أحـد حيـبولـذلك مسامهـا احلـسن    ، هـذا الـشيخ  غـري    $ا   علي
فـدنوت مـن الـشيخ      ، وإين يومئذ لـصارم ال أخـاف الرجـال        ، واحلسني فقمت فرحا    

مـا أحـوجين إىل ذلـك وإن أقـررت     : قـال ؟ هل لك يف حديث أقر بـه عينـك       :فقلت
  .عيين أقررت عينك 

من والدك :  فقال يل  #حدثين أيب عن جدي عن أبيه عن رسول اهللا          : فقلت
قلت حممد بـن علـي ابـن عبـداهللا      ، فلما عرفت أنه يريد أمسآء الرجال      ؟ ومن جدك ؟ 

 فـإذا فاطمـة عليهـا الـسالم قـد أقبلـت          # إنـا كنـا مـع رسـول اهللا           :بن العباس قـال   
إن احلسن واحلـسني قـد   : قالت يا أبتاه؟  ما يبكيك يا فاطمة :#فقال النيب  ، تبكي
 عليا ميشي على الدالية منـذ مخـسة      وإن، وقد ذهبا منذ اليوم وال أدري أين مها       ، غربا

                                                        
  .يأوون إيل :  يف النسخ)١(
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وإذا أبـو  ،وإين قد طلبتـهما يف منازلـك فمـا أحسـست هلمـا أثـرا             ، أيام يسقي البستان  
يـا  ، قم يا عمر فاطلبهما: مث قال، قم فاطلب قرة عيين: بكر عن ميينه فقال يا أبا بكر     

  سـبعني  # فأحـصينا علـى رسـول اهللا         :قـال ، يـا فـالن   ، يا فـالن  ، يا أبا ذر  ، سلمان
 لـذلك غمـا   #فرجعوا ومل يصيبومها فـاغتم الـنيب       ، رجال بعثهم يف طلبهما وحثهم    

وحبــق آدم ، حبــق إبــراهيم خليلــك: ووقــف علــى بــاب املــسجد وهــو يقــول، شــديدا
فـإذا  ، صفيك إن كانا قريت عيين ومثرة فؤادي أخذا برا أو حبرا فاحفظهما وسـلمهما           

ال حتزن : قرئك السالم ويقول لك  إن اهللا ي  ، يا رسول اهللا  :  قد هبط فقال   $جربيل  
ومهـا يف اجلنـة وقـد وكلـت     ، الصبيان فاضالن يف الدنيا فاضالن يف اآلخرة، وال تغتم 

ومـضى  ،اا شـديد  فرحـ #ففـرح رسـول اهللا   ، ما ملكا حيفظهما إذا ناما وإذا قامـا    
فـسلم علـى ذلـك    ، جربيل عن ميينه واملسلمون حوله حىت دخـل حظـرية بـين النجـار             

 على ركبتيه وإن احلسن معـانق للحـسني ومهـا          #النيب   مث جثى ، وكل ما امللك امل 
وعلى كل واحـد  ، نآئمان وذلك امللك قد جعل أحد جناحيه حتتهما واآلخر فوقهما      

 يلثمهمـا   #واملـداد علـى شـفتيهما فمـا زال الـنيب            ، منها دراعة من شعر أوصـوف     
 # وخـرج الـنيب   ،ومحـل جربيـل احلـسني   ،  احلـسن #فحمل الـنيب   ، حىت استيقظا 
  .من احلظرية 

 واحلـسني عـن يـساره وهـو      #وجدنا احلسن عن ميـني الـنيب        : قال ابن عباس  
ومـن أبغـضكما فقـد أبغـض      ، رسـول اهللا   مـن أحبكمـا فقـد أحـب       (( :يقبلهما ويقول 

فقـال لـه رسـول    ، يا رسول اهللا أعطين أحدمها أمحله     : فقال أبو بكر   ))#رسول اهللا   
، فلما أن صارا إىل باب احلظرية لقيه عمر    ،  املطية حتتهما   نعم احملمولة ونعم   :#اهللا  

 كمـا رد علـى أيب بكـر فرأينـا     #فرد عليه رسـول اهللا     ، فقال له مثل مقالة أيب بكر     
 املـسجد  $ متكئا على رسول اهللا فدخل النيب     #احلسن متشبثا بثوب رسول اهللا      
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فنـادى  ، ل علـي بالنـاس   يـا بـال  :فقـال ، )) ألشرفن ابين اليوم كما شرفهما اهللا       ((:فقال
 مسعنـا  #معـشر أصـحايب بلغـوا عـن نبـيكم      ((: #م فـاجتمع النـاس فقـال الـنيب         

بلـى يـا   : قـالوا ؟ أال أدلكم اليوم على خري الناس جـدا وجـدة   :  يقول#رسول اهللا  
وجـدما  ، فـإن جـدمها حممـد رسـول اهللا      ، عليكم باحلسن واحلـسني   : رسول اهللا قال  

؟ هـل أدلكـم علـى خـري النـاس أبـا وأمـا          . آء أهـل اجلنـة    خدجية بنت خويلد سيدة نس    
علــيكم باحلـسن واحلــسني فـإن أبامهــا علـي بــن أيب    : قـال ، بلــى يـا رســول اهللا : قـالوا 

ذو املنفعــة ، وحيبــه اهللا ورســوله، طالــب وهــو خــري منــهما شــاب حيــب اهللا ورســوله 
ل اجلنـة   وهي سيدة نسآء أه#وأمهما فاطمة بنت رسول اهللا   ، واملنقبة يف اإلسالم  

: قـال ، بلى يا رسول اهللا: قالوا ؟معشر الناس أال أدلكم على خري الناس عما وعمة        . 
عليكم باحلسن واحلسني فـإن عمهمـا جعفـر ذو اجلنـاحني يطـري مـا يف اجلنـان مـع                     

معشر الناس أال أدلكم على خري الناس     . وعمتهما أم هانئ بنت أيب طالب       ، املالئكة
علـيكم باحلـسن واحلـسني فـإن خاهلمـا        : قـال ، ا رسـول اهللا   بلى ي : قالوا ؟خاال وخالة 

أال يــا معــشر النــاس أعلمكــم أن  . #وخالتــهما زينــب بنــت رســول اهللا ، القاســم
وعمهمـا يف  ، وأبومهـا يف اجلنـة وأمهمـا يف اجلنـة    ، جدمها يف اجلنة وجـدما يف اجلنـة       

ومـن  . مهـا يف اجلنـة   و، وخاهلما يف اجلنة وخالتـهما يف اجلنـة       ، اجلنة وعمتهما يف اجلنة   
ــي فهــو غــدا معنــا يف اجلنــة  ــين عل وإن مــن ، ومــن أبغــضهما فهــو يف النــار ، أحــب اب

ا كرامتهما على اهللا أن مسامها يف التوراة شربا وشبري((.   
 $هذه حالك وأنت تروي يف علي      : مين وقال قد فلما مسع الشيخ اإلمام هذا    

أدلـك علـى مـن    : مث قـال يل ،  دينـار فكساين حلة ومحلين على بغلة بعتها مبآئـة      ! هذا  
  وكـان إذا  ، هاهنا إخوان يل يف هذه املدينـة أحـدمها كـان إمـام قـوم             ، ايفعل بك خري

وإنه لعنه يوم اجلمعة أربعـة آالف مـرة فغـري اهللا      ، أصبح لعن عليا ألف مرة كل غداة      
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 منـذ  $ا  عليـ  حـب وأخ يل ي  ، هحبـ فهـو اليـوم ي    ، ما به من نعمة فصار آية للـسآئلني       
 البغلـة  واهللا يـا سـليمان لقـد ركبـت       ، فقم إليه وال حتتـبس عنـده      ، خرج من بطن أمه   
 وقــال، فقــام معــي الــشيخ وأهــل املــسجد حــىت صــرنا إىل الــدار ، وإين يومئــذ جلــآئع

فإذا شـاب آدم قـد    ، فدققت الباب وقد ذهب من كان معي      ، انظر ال حتتبس  : الشيخ
ا بك واهللا مـا كـساك أبـو فـالن خلعتـه وال         ب مرح :قال، فلما رآين والبغلة  ، خرج إيل 

  . عينكإن أقررت عيين ألقرنّ، محلك على بغلته إال أنك حتب اهللا ورسوله
    ذا احلديث الذي مسعته وتسمعه  واهللا يا سليمان إين ألنفس  ،   أخـربين أيب عـن

فـإذا فاطمـة قـد    ،  جلوسـا ببـاب داره   # كنـا مـع رسـول اهللا         :جدي عن أبيـه قـال     
 #فاسـتقبلها رسـول اهللا    ،ا شـديد  حاملـة للحـسني وهـي تبكـي بكـآءً         أقبلت وهي   

يـا أبـت عريتـين نـسآء        : قالـت  ؟ما يبكيـك يـا فاطمـة      : وقال هلا ، فتناول احلسني منها  
  .ا ال شيء له دمع م أبوِكجِكو زنلْوقُ، قريش

فإين مل أزوجك حـىت  ،  يا فاطمة وإياي أن أمسع هذا منك مهالً#فقال النيب   
وإن اهللا تعاىل اطلـع  ، وشهد على ذلك جربيل وإسرافيل، اهللا من فوق عرشه زوجك  

فاختـار مـن   ، الثانيـة  مث اطلـع ، فاختـار مـن اخلآلئـق أبـاك فبعثـه نبيـا      ، على أهل الـدنيا   
فعلـي أشـجع النـاس    ، واختذته وصيا ووزيـرا ، فأوحي إيل فزوجتك إياه  ، اخلآلئق عليا 

وأمسحهـم  ، وأقـدم النـاس إسـالما   ، )١(المـ وأحلـم النـاس ح  ، وأعلـم النـاس علمـا    ، قلبا
إين آخـذ لـوآء احلمـد ومفـاتيح اجلنـة بيـدي         ، يـا فاطمـة   ، وأحسن النـاس خلقـا    ، اكف

يا فاطمة إين غدا أقـيم عليـا علـى        ، حتت لوآئه  فأدفعها إىل علي فيكون آدم ومن ولد      
وابناك احلـسن واحلـسني سـيدا شـباب     ، يا فاطمة ، حوضي يسقي من عرف من أميت     

                                                        
  .وأحكم الناس حكما ) ب( يف )١(
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ا شـرب  وكـان امسهمـا يف اجلنـة   ، وكـان قـد سـبق امسهمـا يف تـوراة موسـى          .  اجلنة أهل
 علـى اهللا تعــاىل ولكرامتــهما  #فــسمامها احلـسن واحلــسني لكرامـة حممــد   ، اوشـبري 

ويكسى علـي حلـتني مـن حلـل         ، يكسى أبوك حلتني من حلل اجلنة     ، يا فاطمة ، عليه
، اوله عليا لكرامته على اهللا تعـاىل فأن، وأميت حتت لوآئي، ولوآء احلمد يف يدي  ، اجلنة

وإذا دعـاين  ، ونعم األخ أخوك علـي    ،  إبراهيم كد ج دج الْ معِن ا حممد ي: وينادي مناد 
رب ـ     العاملنيا معـي   دعـا علي ، وإذا ج ثـوت    جثـى علـي    معـي وإذا ح    ييـت حيـي علـي 
وإنـه يف املقـام   ،  معـي   علـي  جيـب  أُ تبـ ِجوإذا أُ ، ا معـي  ع عليـ  ي شـفَّ  ِنعفَّوإذا ش ، معي

  .ا ا وشيعته هم الفآئزون غدومي يا فاطمة فإن عليقُ، عوين على مفاتيح اجلنة
 حـىت جلـس     #بينما فاطمة عليها السالم جالـسة إذ أقبـل رسـول اهللا             : وقال

،  بـأيب وأمـي كيـف ال أبكـي      :قالـت ؟ مايل أراك باكيـة حزينـة     : يا فاطمة  فقال، إليها
: وال حتزين فال بد من مفارقتك قـال  يا فاطمة ال تبكي: فقال هلا؟ ين  وتريد أن تفارق  

تلقـيين علـى تـل     : قال؟ يا أبت أين ألقاك   : مث قالت ، فاشتد بكآء فاطمة عليها السالم    
تلقيين علـى الـصراط وجربيـل       : قال؟ فإن مل ألقك  : قالت يا أبت  ، احلمد أشفع ألميت  

وأنـا  ، واملآلئكة من خلفـي ،  حبجزيتوإسرافيل آخذ، عن مييين وميكآئيل عن يساري   
    ن عليهم احلساب  أنادي يارب أميت أميت هو ، مث أنظرنـيب  وكلُّ،  إىل أميتا ومشاالً ميين 
وأول مـن  ، يـارب أمـيت أمـيت   : وأنا أقـول ،  يا رب نفسي:يومئذ مشتغل بنفسه يقول  

     يلحق يب يوم القيامة أنت وعلي واحلسن  واحلسني  ، إن أمتـك   : مـد  يا حم  فيقول الرب
ومل يوالـوا يل  ، الو أتوين بذنوب كأمثال اجلبال لعفوت عنهم ما مل يـشركوا يب شـيئً          

  .))عدوا
وكـساين ثالثـني   ، ا مسع الشاب هذا مين أمـر يل بعـشرة آالف درهـم       فلم: قال

؟ من أين أنت: مث قال يل ، اثوب ؟  عـريب أنـت أم مـوىل   :قـال . أهـل الكوفـة    مـن :قلـت
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لقــا.  بــل عــريب:قلــت:فكمــا أقــررت مث قــال،  عينــك عــيين أقــررت:يف  ا إيــتين غــد
وهـو جـالس ينتظـرين    ، فذهبت إىل الشيخ، وإياك أن ختطئ الطريق، مسجد أيب فالن 

: قـال .  كـذا وكـذا  :قلـت ؟  ما فعل أبـو فـالن    :وقال، استقبلين يف املسجد فلما رآين   
  فلما أصب ، ا مجع اهللا بيننا وبينهم يف اجلنة      جزاه اهللا خريحت  البغلة يا سليمان ركبت  ،

يف الطريـق الـذي وصـف يل        وأخذت  ،          الطريـق فلمـا صـرت غـري بعيـد تـشابه علـي  ،
فرتلـت عـن    ، واهللا ألصلني مع هؤآلء القـوم     : فقلت،  الصالة يف مسجد    إقامةَ ومسعت

، فوجدت رجال قامته مثـل قامـة صـاحيب فـصرت عـن ميينـه             ، البغلة ودخلت املسجد  
،  يف وجههستفتفر، وسجود إذا عمامته قد رمى ا من خلفهفلما صرنا يف ركوع   

فلم أعلم ما صليت ومـا قلـت    ، فإذا وجهه وجه خرتير ورأسه وحلقه ويداه ورجاله       
  أنـت أتيـت أخـي    : وقـال ، م اإلمام وتفرس يف جهـي  وسلَّ، ا يف أمره  يف صاليت متفكر

فلمـا رآنـا أهـل     ، فأقـامين ، فأخـذ بيـدي   ،  نعـم  :قلـت ، باألمس فأمر لك بكـذا وكـذا      
مث ضـرب   ، ا يـدخل علينـا    وال تـدع أحـد    ، أغلـق البـاب   : فقال للغالم ، املسجد تبعونا 

ما هذا الذي أرى   : فقلت يا أخي  ، فإذا جسده جسد خرتير   ؛ بيده إىل قميصه فرتعه     
 ألـف مـرة بـني    $ا  ألعـن عليـ  وكنـت إذا أصـبحت   ،  مؤذن القـوم    كنت :قال! ؟بك

؛ وهـو يـوم مجعـة     ، املـسجد ودخلـت داري هـذا       منفخرجت  : قال، اآلذان واإلقامة 
،  على الـدكان فـذهب يب النـوم       فاتكأت، ولعنت أوالده ، وقد لعنته أربعة آالف مرة    

واحلـسن  ،  فيهـا متكـئ  $فـإذا علـي     ، فرأيت يف منـامي كأمنـا أنـا باجلنـة قـد أقبلـت             
 من  ياٍتلِّصحتتهم م ، بعضهم ببعض مسرورين  ، واحلسني عليهما السالم معه متكئان    

،  جالس واحلـسن واحلـسني قدامـه وبيـد احلـسن كـأس      #وإذا أنا برسول اهللا  ، نور
مث قـال  ، ا فـشرب إسق أبـاك عليـ  : مث قال للحسن ، فشرب،اسقين: للحسن #فقال  

فـوىل احلـسن   ،  علـى الـدكان    اسـق املتكـئَ   : مث قـال  ، فـشربوا ،إسـق اجلماعـة   : للحسن
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وقـد  ، يب يف كـل يـوم ألـف مـرة    كيف أسقيه وهو يلعن أ    : يا أبت  وقال، بوجهه عين 
 وتـشتم أخـي  ، امالـك لعنـك اهللا تلعـن عليـ        : #فقـال   ، لعنه اليوم أربعة آالف مـرة     

ــك اهللا  فمــأل وجهــي   #مث بــصق الــنيب  ، وتــشتم أوالدي احلــسن واحلــسني   ، لعن
فانتبهت من منامي فوجدت موضع البصاق الذي أصابين من بصاق النيب          ، وجسدي

  . للسآئلني  قد مسخ كما ترى وصرت آية #
يـا  ،  أعجب من هـذين احلـديثني      $  مسعت يف فضآئل علي    :يا سليمان  مث قال 

وال يبغـضه إال  ، ال حيـب عليـا إال مـؤمن   ، وبغـضه نفـاق   ،  حب علي إميـان    ((سليمان  
قلـت فمـا تقـول      : قـال . لك األمـان  : قال؟ يل األمان ، يا أمري املؤمنني  : قلت، ))كافر  

فمـا تقـول فـيمن      : فقلـت ، ال أشـك  .يف النار : قال؟ آلءيا أمري املؤمنني يف من قتل هؤ      
،  عقـيم امللـك ،يـا سـليمان  : فنكس رأسـه مث قـال  : قال، قتل أودالهم وأوالد أوالدهم   

 ؟ قلت فمن قتل ولده فهـو يف النـار  : قال، مبا شئت $ يف فضآئل علي    ثْولكن حد
يـا  : ورفقـال املنـص  ، الويـل ملـن قتـل ولـده    ، صـدقت يـا سـليمان    : قال عمرو بن عبيد   

 يعـين احلـسن   - أخربين الشيخ الـصادق   :فقال عمرو ؟  عليه أنه يف النار    أشهد، عمرو
فوجـدت أبـا   :  قـال )) ال يـشم رآئحـة اجلنـة   $أن من قتل أوالد علـي     ((:  عن أنس  -

  لـوال مكـان عمـرو مـا     : أبـو جعفـر   فقـال ، فخرجنـا : قـال ، مص وجهه جعفر وقد ح
  .  )١(خرج سليمان إال مقتوال

اقني بواسط يـوم  حضر عندي يف دكاين بالور   : ة حممد بن الشرفي   قال علي بن  
القاضـي العـدل مجـال الـدين     ، اجلمعة خامس ذي القعدة مـن سـنة مثـانني ومخـسمائة          

ا عنـدي األمـري شـرف الـدين أبـو        وحضر أيض ، نعمة اهللا بن علي بن أمحد بن العطار       

                                                        
   .٣٤٠وجالء األبصار  ، ١٥٤ املناقب ص )١(
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الـدين أن يـسمعنا    مجـال   الـدين القاضـي  فـسأل شـرف   ، شجاع بـن العنـربي الـشاعر      
وهـو يرويهـا   ، فابتدأ بالقرآءة عليه من نسخيت الـيت خبطـي يف دكـاين يومئـذ             ، املناقب

ِهعن جده ألمعن أبيه  )١(بن علي بن املغازيل) حممد( ر أيب عبداهللا  اإلمام العدل املعم 
فهما يف القرآءة وقد اجتمع عليهما مجاعـة إذ اجتـاز أبـو نـصر بـن قاضـي            ؛ املصنف  

فوقفـا يغوغيـان وينكـران عليـه     ، راق وأبو العباس بـن زنبقـه ومهـا ينبـزان بالعدالـة            الع
 يف مجلـة مقالتـه   -وقال  ، وأطنب بن قاضي العراق يف التهزي واون      ، قرآءة املناقب 

 أي قاضي اجعل لنا وظيفة كل يوم مجعة بعد الصالة تسمعنا       :على طريق االستهزآء  
مـا  : فقال هلم القاضـي نعمـة اهللا بـن العطـار    ! امعهذه املناقب يف مسجد اجل   ا من شيئً

 مـا كـان   $ا وذكرمتـا أن عليـ   أنتما قـد حـضرمتا يف درب اخلطيـب    ، أنتما من أهلها  
واملناقب تتضمن أنـه مـا كـان يف الـصحابة      ،يعرف سورة واحدة من كتاب اهللا تعاىل      

. زيفـأكثرا الغوغـآء والتـه   ، فمـا أنتمـا مـن أهلـها       ، $أقرأ من علـي بـن أيب طالـب          
اللـهم إن  : ا مبحـضر مجاعـة كـانوا وقوفًـ    -فضجر القاضي نعمة اهللا بن العطار وقـال        

فبـات  ؛ وعجل نكايتـه    ، كان ألهل بيت نبيك عندك حرمة ومرتلة فاخسف به داره         
ويف صبيحة يـوم الـسبت سـادس ذي القعـدة مـن سـنة مثـانني ومخـسمآئة             ، ليلته تلك 

وتلـف منـه   ، اة إىل دجلـة ومجيـع املـسن  فوقعت هي والقنطرة   ، خسف اهللا تعاىل بداره   
فكانت هذه املنقبـة مـن أطـرف مـا     ، فيها مجيع ما كان ميلك من مال وأثاث وقماش       

فقــال علــي بــن حممــد بــن  ،شــوهد يومئــذ مــن مناقــب آل حممــد صــلوات اهللا علــيهم 
  :الشرفية يف ذلك اليوم يف هذا املعىن

ــذي   ــدل الــــــ ــا العــــــ ــا أيهــــــ   يــــــ
   

  هــــو عــــن طريــــق احلــــق عـــــادل      
                                                          

توىل القضاء واحلكومة بواسط نيابة عن أيب العبـاس ابـن خبتيـار     ، وغريه  مسع أباه   ،  كان شيخا فاضال عاملا    )١(
    .٢/١٣٦واألنساب للسمعاين  ، ٦/٢٥١شذرات الذهب  . ٥٤٣تويف ، املاندائي 
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ــمتجن ــدىبـــــــــ ــبل اهلـــــــــ   ا ســـــــــ
 

ــي مآئـــــــــل     ــبيل الغـــــــ   وإىل ســـــــ
ــت يــــــــا      ــل البيــــــ ــل أهــــــ   أمبثــــــ

  
ــازل     مغــــــرور وحيــــــك أنــــــت هــــ

  دع عنــــــــك أســـــــــباب اخلـــــــــال   
  

ــدآلئل     ــين الــــ ــتمع مــــ ــة واســــ   عــــ
ــن    ــدت مـــ ــاألمس حيـــــث جحـــ   بـــ

  
ــض الفــــــــضآئل       أفــــــــضاهلم بعــــــ

ــر     وجريـــــــــت يف ســـــــــنن التمـــــــ
  

ــاذل     ــذل عـــ ــسمع عـــ ــست تـــ   د لـــ
ــضآءُ    ــزل القـــــ    علـــــــى ديـــــــا نـــــ

  
  ر ــر ــباحك شـــــ ــازلك يف صـــــ    نـــــ

ــآئخا   ــارك ســـــــ   أضـــــــــحت ديـــــــ
  

  لت يف الثـــــرى خـــــسف الـــــزالز    
   ــ   وبقيــــــت   ـ يــــــا مغــــــرور يف الــــ

  
   بطآئــــــلظَحــــــين لــــــن تاردـــــــ  

   ــد ــزآء ــــــــذه الــــــ ــذا اجلــــــ   هــــــ
  

   ــد ــا غــــ ــل نيــــ ــت قآئــــ ــا أنــــ   ا مــــ
  . وهي لنا مسموعة  )١(وهذه القصيدة مذكورة يف نسخة املناقب  

بـه الفقيـه األجـل تـاج الـدين         وقـد أخربنـا      tاإلمـام    )٢(ومن كتاب السفينة للحاكم   
 مناولة عن السيد اإلمام جمد الـدين حيـىي ابـن إمساعيـل بـن        )٣(أمحد بن احلسن البيهقي   

                                                        
   .٣٤٩ املناقب ص)١(
هـو أبـو سـعيد احملــسن بـن كرامـة اجلـشمي البيهقــي احلـاكم ينتـهي نـسبه إىل حممــد بـن احلنفيـة ولـد ســنة              )٢(

شهرته تغين عن التعريف به فهـو عالمـة عـصره    ، شأ نشأة كرمية تليق مبكان أسرته بإقليم خراسان        ون ـه٤١٤
كـان معتزليـا يف األصـول    ، كتبـه شـاهدة لـه بالتقـدم والتربيـز      ، وفريد دهره يف علم التفسري والعدل والتوحيـد    

رسـالة إبلـيس   (م بـسبب كتابـه   وتويف شـهيدا بالبلـد احلـرا    ، لكنه حتول إىل مذهب الزيدية    ، وحنفيا يف الفروع    
ولـه تنبيـه الغـافلني    ، وله التهذيب يف التفسري قيل إن الكشاف مأخوذ منـه بزيـادة تعقيـد          ) إىل إخوانه املناحيس  

 وجـالء ، وترتيـه األنبيـاء واألئمـة    ، واإلمامـه ، واملـؤثرات  ، وعيون املسائل وشرحه ، عن فضائل أمري املؤمنني  
، ونـصيحة العامـة  ، وتذكرة املنتهي، وترغيب املبتدئ ، والرسالة الغراء   ، والسفينة  ، األبصار يف تأويل األخبار     

واحلاكم اجلشمي ومنهجـه يف  ، ١/٤٥٤ولوامع األنوار ، ينظر مطلع البدور  . واملنتخب يف فقه الزيدية وغريها    
  .عدنان زرزور/ د  التفسري تأليف

 يف أيـام املنـصور بـاهللا    ـهـ ٦١٠ىل هجـرة حـوث   قـدم إ ، بـن احلـسن البيهقـي         يسمى زيد وأمحـد بـاالمسني      )٣(
ينظـر الـشايف   . وأجـاز البـن الوليـد ومحيـد وغريهـم وأثـىن عليـه العلمـاء وكـان حافظـا              ، عبداهللا بـن محـزة      

  .٢/١٣٣ومطلع البدور  ، ١/٥٦
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علي بن أمحد بن علي بن علي بن حممد بن حيىي بن حممد بـن أمحـد بـن حممـد زبـارة            
بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن األفطس بن علي بن علي زين العابـدين بـن احلـسني           

وأخربنـا بـه   ، tبن علي الوصي أمري املؤمنني عليهم السالم يرفعه إىل احلاكم       الشهيد  
أيضا القاضي شهاب الدين خطيـب الزيديـة بنيـسابور عبـدالعزيز بـن احلـسن الزنقـي           

 -الزيدي إجازة على لسان الفقيه األجل مجـال الـدين عمـران بـن احلـسن بـن ناصـر                 
روى السيد أبو :  قالt إىل احلاكم يرفعه )١(أدام اهللا عزه عمن يوثق به من اإلخوان    

 ملا أمـر اهللا  : قال#طالب بإسناده عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس عن النيب         
فـرأى مخـسة أشـباح علـى ميـني      ، تعاىل آدم باخلروج من اجلنة رفع طرفه حنو الـسمآء       

أمــا تنظــر إىل هــذه : فــأوحى اهللا إليــه؟ إهلــي خلقــت خلقــا مــن قبلــي: فقــال، العــرش
فأنـا  ، هؤآلء صفويت من نوري اشتققت أمسآءهم من امسي    : قال، بلى: قال ؟حاألشبا

وأنا احملسن  ، وأنا الفاطر وهذه فاطمة   ، وأنا العايل وهذا علي   ، اهللا احملمود وهذا حممد   
، فــبحقهم اغفــر يل: فقــال آدم. وهــذا احلــسني، ويل األمســآء احلــسىن، وهـذا احلــسن 

(¤‘# &:مات اليت قال اهللا تعـاىل  وهي الكل ، فأوحى اهللا إليه قد غفرت لك      n=tGsù ãΠ yŠ#u  ÏΒ 

Ïµ În/§‘ ;M≈yϑ Î=x. z>$tG sù Ïµø‹ n=tã 4 ^]٢ (]٣٧: البقرة(.  

                                                        
  .كثرهم اهللا ) ب( يف )١(
ابــن النجــار عــن ابــن  عــن ١/١١٩ويف الــدر املنثــور  ، ٤٣٩والعمــدة  ، ١٠٤املناقــب البــن املغــازيل ص )٢(

سـأل حبـق   : قـال ،  عن الكلمات الـيت تلقاهـا آدم مـن ربـه فتـاب عليـه         #سألت رسول اهللا    : عباس قال 
 ١/١٧٥ورواه أيـضا يف جممـع البيـان    . حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلـسني إال تبـت علـي فتـاب عليـه       

  .بصيغة أخرى 
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رأيـت علـى بـاب    ((:  أنـه قـال  # من غري الـسفينة عـن الـنيب        وروينا باإلسناد 
ــذهب ال مبــآء الــذهب ال إلــه إال اهللا  ــي ويل ،حممــد رســول اهللا،العــرش مكتوبــا بال عل

))على باغضهم لعنة اهللا ،احلسن واحلسني صفوة اهللا،أمة اهللافاطمة ،اهللا
) ١( .  

طـر  م: ث زيد بن علي عليهما السالم قـال  حد: قال tوباإلسناد إىل احلاكم    
  الناس باملدينة مطر ا جولفاطمـة عليهـا    وقـال ،  إىل ناحية املدينة  #فخرج النيب    )٢(اد

إذ أتـاه علـي   ، م ثَـ #فبينـا رسـول اهللا   ، السالم إن جآء زوجك وابناك فابعثيهم إيلَّ    
مث أقبـل  ، مث أخـذ بيـده وأجلـسه عـن ميينـه     ،  عليـه الـسالم  #فـرد الـنيب   ، م فـسلَّ $

فبينمـا هـم جلـوس إذ هـبط     ، فـرد الـسالم وأجلـسهما      ما عليـه  احلسن واحلـسني فـسلَّ    
 يـا حممـد إن   :فقال، عليه منديل من نور،  معه جام من ذهب جملل مكلل     $جربيل  

فأخـذه  ، وأحب أن يعجل لك شيئا من فاكهـة اجلنـة        ، وجل يقرئك السالم  ربك عز   
سـبحان اهللا واحلمـدهللا وال إلـه إال اهللا      :  فلما صار اجلـام يف يـده قـال اجلـام           #النيب  

مث دفعه إىل احلـسن مث إىل احلـسني   ، مثل ذلك:  فقال $مث دفعه إىل علي     ، واهللا أكرب 
  .مثل ذلك : فقال

عن   )٣( كتاب السفينة من كتاب الفتوح البن أعثم  رمحه اهللا يف   وروى احلاكم 
فخطب خطبـة  . رجع من سفر له وهو متغري اللون      #  أن رسول اهللا   tابن عباس   

إين قد خلفت فيكم الثقلني كتاب اهللا وعتـريت     :  أيها الناس  :مث قال ، بليغة وهو يبكي  
إين أسألكم يوم أال و، أال وإين أنتظرمها، ولن يفترقا حىت يردا علي احلوض ، وأروميت

                                                        
   .١٢١/ ١ مشس األخبار )١(
   .٣٥١القاموس . املطر الغزير : دواجلَ )٢(
أمحـد بـن حممـد بـن     : وقيـل ، لوط بن أمحد بن حممد بن أعـثم : اختلف يف امسه فقيل : وابن أعثم ، ٤/٣٢٥ )٣(

  .١٦/١١٩والذريعة  ، ١/٢٠٦األعالم  . ـه٣١٤ت ، وهو مؤرخ كويف  ،أعثم
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أال وإنه سريد علي يوم القيامة ثـالث رايـات مـن هـذه     ، القيامة يف ذلك عند احلوض  
حنـن أهـل   : فيقولـون ، فينـسون ذكـري  ؟ مـن أنـتم   : فـأقول ، راية سودآء فتقف  : األمة

. حنـن مـن أمتـك   : أنا حممد نيب العـرب والعجـم فيقولـون   :فأقول. التوحيد من العرب  
، أمـا الكتـاب فـضيعناه   : فيقولـون ؟ وكتـاب ريب ، ريتكيف خلفتمـوين يف عتـ     : فأقول

     بيدهموأما عترتك فحرصنا على أن ن !فيـصدرون عطاشـا قـد    ، ي وجهـي عنـهم    لِّفأو
؟ مـن أنـتم  : فأقول هلـم ، مث ترد راية أخرى أشد سوادا من األوىل ، اسودت وجوههم 

مـن  حنـن  : فـإذا ذكـرت امسـي قـالوا    ، حنن من أهـل التوحيـد   : فيقولون كالقول األول  
أمـا الكتـاب   : فيقولون؟ كيف خلفتموين يف الثقلني كتاب اهللا وعتريت  : فأقول، أمتك

ــا ــزق   ، فخالفن ــل مم ــاهم ك ــذلناهم ومزقن ــاالعترة فخ ــم ! وأم ــأقول هل ــين : ف ــيكم ع ، إل
 نمـ : فأقول، امث ترد علي راية أخرى تلمع نور ، فيصدرون عطاشا مسودة وجوههم   

وحنـن بقيـة أهـل    ، حنـن أمـة حممـد     ، والتقـوى حنن أهل كلمة التوحيد     : فيقولون؟ أنتم
ــق ــه   ، احل ــا حالل ــا فأحللن ــاب ربن ــا كت ــه وحر، محلن ــا حرام ــد   ، من ــة حمم ــا ذري وأحببن

: فأقول هلـم ، وقتلنا من ناوأهم، وقاتلنا معهم، فنصرناهم من كل ما نصرنا به أنفسنا 
 مث أسقيهم من حوضي فيصدرون، ولقد كنتم كما وصفتم، أبشروا فأنا نبيكم حممد 

أال ، بأن أميت تقتل ولدي احلسني بأرض كرب وبـآلء : أال وإن جربيل أخربين  ، روآًء
  .))ولعنة اهللا على قاتله وخاذله أبد الدهر

ر مـ فلمـا كـان أيـام ع   ،  مقتـول $ومل يبق أحد إالوتـيقن أن احلـسني         ، مث نزل 
أَولَسحيـدثهم وجعل الناس يسألونه عن املالحم وهو     ،  كعب األحبار وقدم املدينة    م ،

نعم وأعظمها ملحمة هي امللحمة اليت ال تنسى أبدا وهو الفساد : قال كعب األحبار 
ــال    ــابكم فقــ ــره يف كتــ ــب وذكــ ــره اهللا يف الكتــ ــذي ذكــ �t&:الــ yγ sß ßŠ$ |¡xÿ ø9 $# ’ Îû Îh�y9ø9$# 
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Ì� óst7 ø9 $#uρ^] وإمنا فتح بقتل هابيل وختم بقتل احلسني بن علي عليهمـا    ،  اآليات ]٤١: الـروم
أوال تعلمـون أنـه يفـتح يـوم قتلـه      ، ولعلكـم ونـون قتـل احلـسني      : ل كعب السالم قا 

ويـؤذن للـسمآء بالبكـآء فتبكـي دمـا فـإذا رأيـتم احلمـرة قـد          ، أبواب السموات كلها  
والـذي نفـس كعـب    ، ارتفعت من جنباا شرقيا وغربيـا فـاعلموا أـا تبكـي حـسينا           

وإن ، كـاهم آخـر الـدهر   بيده لتبكني زمـرة مـن املآلئكـة يف الـسموات ال يقطعـون ب            
ومـا مـن   ، فيها هي خريالبقاع بعد بيت مكة واملدينة وبيـت املقـدس     البقعة اليت يدفن  

فـإذا  ، وهلـا يف كـل يـوم زيـارة مـن املآلئكـة      ، نيب إال وقـد كـان زارهـا وبكـى عليهـا      
ويـذكرون  ، أو يوم اجلمعة نزل إليهـا سـبعون ألـف ملـك يبكونـه              كانت ليلة اجلمعة  
ويف األرضـني أبـا   ، وأنـه يـسمى يف الـسموات حـسينا املـذبوح         ، مفضله ومرتله عنده  

  .)١(ويف البحار الفرخ األزهر املظلوم، عبداهللا املقتول
أنــا : مــن شــجرة حنــن يــا علــي(( : أنــه قــال#عــن الــنيب : t وروى احلــاكم

لـو  ، والشيعة ورقهـا  ، واحلسن واحلسني مثرا  ، وأنت لقاحها ، وفاطمة فرعها ، أصلها
وكـان يف قلبـه وزن      ، وصلى حىت يكـون كـاحلين     ، رتحىت يكون كالو  أن رجال صام    

 وال ، يا علي ال حيبك إال مؤمن تقي((، ))ه اهللا على وجهه يف النارذرة من بغضك أكب
  :نظمه أبو يعقوب الطرباين فقال )٢( ))يبغضك إال منافق شقي 

ــذا شــــجر ــا حبــ ــةيــ    يف اخللــــد نابتــ
   

  ما مثلها نبتت يف األرض من شجر  
ــة   ــرع فاطمـ ــلها والفـ ــصطفى أصـ   املـ

 
  مث اللقـــــاح علـــــي ســـــيد البـــــشر     

  
                                                        

   .٣٢٥/ ٤ ج)١(
 واملناقــب البــن املغــازيل  ،١٦وذخــائر العقــىب  ، ٣/١٦٠واحلــاكم  ، ٤٢٥أخرجــه الكنجــي يف الكفايــة  )٢(

ــدال    ، ١٢٢ ــزان االعتـ ــاه يف ميـ ــزان   ، ٢/١٨٣ومعنـ ــأريخ دمـــشق  ، ٢/٢٢٦، ٤/٤٣٤ولـــسان امليـ وتـ
  . ٨٤١٣ – ٨٤٠٩ رقم ٦٦، ٤٢/٦٥
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  ــر ــا مثــــ ــبطاه هلــــ ــان ســــ   واهلامشيــــ
  

   امللتـــف بالـــشجر قر الـــووالـــشيعةٌ  
  هـــذا مقـــال رســـول اهللا جـــآء بـــه      

  
ــرب     ــن اخلـ ــايل مـ ــة يف العـ ــل الروايـ   أهـ

  إين حببـــــهمــد ــو النجـــــاة غـــ   ا أرجـــ
  

  )١(والفوز يف زمـرة مـن أفـضل الزمـر           

، ا وهم املآلئكةإن يف السمآء حلرس(( : قال# آبآئه عن النيب  عنروى الصادق  
ا وهم شيعتك يا عليويف األرض حرس((

وذكر بإسناده عن النيب . ذكره الناصر )٢(
 هم نم:$قال علي ، ))ا بغري حساب يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفً(( : قال#

))وأنت إمامهم ، هم شيعتك: قال؟ يا رسول اهللا
 إن :عن الباقر أنه قال وذكر )٣(

إن عن ميني العرش رجاال وجوههم من نور عليهم ثياب من (( : قال#نيب اهللا 
 :قال؟ من هم: قيل، يغبطهم النبيئون والشهدآء، ما هم بنبيئني وال شهدآء، نور

من آذاين يف (( : قال# عن علي عن النيب ))وأنت إمامهم يا علي أولئك أشياعنا
وركن إىل أعدآئهم فقد أذن حبرب ، ومن أعان على أذاهم، أهل بييت فقد آذى اهللا

   .)) #وال نصيب له يف شفاعة رسول اهللا ، من اهللا ورسوله
والذي نفسي بيده ال يبغضنا  ((:  قال #أبو سعيد اخلدري عن النيب      ) روى  (

إال أدخله اهللا النارأهل البيت أحد ((
)٤(.  

نــافقني يف الـدرك األسـفل مــن   لظـاملوا أهـل البيــت عـذام مـع امل    ((: #وعنـه  
))النار

وال ،  ال حيبنـا أهـل البيـت إال مـؤمن تقـي     (( :#جـابر عـن الـنيب    ) روى  ( )٥ (

                                                        
  .٤٦٢كفاية الطالب  )١(
  .١٧٤تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني ص )٢(
  .١٧٤ه الغافلني عن فضائل الطالبني صوتنبي، ٢٤٩واملناقب البن املغازيل  ، ٢/٢٨٥املناقب للكويف  )٣(
  . سبق خترخيه )٤(
   .١٠٦ املناقب البن املغازيل )٥(
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))يبغضنا إال منـافق رديء      
$&:الـصادق يف قولـه تعـاىل      ] وعـن [ )١ ( yϑ sù $ uΖs9  ÏΒ tÏè Ïÿ≈x© 

∩⊇⊃⊃∪ Ÿωuρ @,ƒÏ‰|¹ 8ΛÏΗxq ^ ] وذلــك أنــا ، شــيعتنانزلــت فينــا ويف: قــال . ]١٠١ - ١٠٠: الـشعراء
مـا لنـا مـن شـافعني وال     : قـال ، فإذا رأى ذلك من لـيس منـهم  ، نشفع وتشفع شيعتنا  

tروى ذلك كله احلاكم . صديق محيم 
)٢(.  

من أحسن إىل أحد من أهـل بـييت بعـدي شـفعت         (( : قال # عن النيب    وروينا
حبنـا أهـل   مـا أ (( : أنـه قـال  #وروينـا عنـه   . ))ويكون يف اجلنة معـي  ، له يوم القيامة 

))البيت أحد فزلت به قدم إال ثبتته قـدم حـىت ينجيـه اهللا يـوم القيامـة            
وروينـا عـن   . )٣(

؟ قـد أعطيـت الكـوثر   :  فقال #دخلت على رسول اهللا     :  أنه قال  tأنس بن مالك    
ـر يف اجلنـة عرضـه وطولـه مـابني املـشرق       : قـال  ؟ يـا رسـول اهللا ومـا الكـوثر         :قلت

إنـسان   ال يـشربه ، وال يتوضأ منه أحد فيشعث    ، أال يشرب منه أحد فيظم    ، واملغرب
))خفر ذميت وال قتل أهل بييت 

)٤(.  
 حنــن أهــل بيــت شــجرة (( :# قــال رســول اهللا : قــال$ عــن علــي وروينــا

)) أهل بييت غرييلُضفْليس أحد من اخلآلئق ي، ومعدن الرسالة، النبوءة
)٥(.  

 عبـد حـىت أكـون    ال يـؤمن ((: #رسـول اهللا    قـال :  عـن أيب ليلـى قـال       وروينا
ويكـون أهلـي أحـب إليـه     ، وتكون عتريت أحب إليه مـن عترتـه   ،  إليه من نفسه   أحب

))وتكون ذايت أحب إليه من ذاته، من أهله
)١(.  

                                                        
  .وللحديث شواهد كثرية ، ١٨وذخائر العقىب  ، ١٨١/ ٢ املناقب للكويف )١(
   .١٧٤تنبيه الغافلني ص )٢(
  .١٧٤وتنبيه الغافلني ص، ٥١رواه اإلمام اهلادي يف درر األحاديث ص )٣(
  .١/١٢٤ومشس األخبار ، ٦/٦٨٧نثور الدر امل )٤(
   .١٢٤/ ١ مشس األخبار )٥(
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ــا ــي وروين  ألعــدآء أهــل بــييت  ويــلٌ(( :#قــال رســول اهللا :  قــال$ عــن عل
   .))وال رأوا جنة ريب، املستأثرين عليهم ال نالتهم شفاعيت

 مـات  نمـ ((: #قـال رسـول اهللا   : رير بـن عبـداهللا البجلـي قـال        عن ج وروينا  
     أال ومن مات علـى حـب آل حممـد مـات مغفـورا          ، اعلى حب آل حممد مات شهيد

أال ومن مات على حب آل حممـد  ، أال ومن مات على حب آل حممد مات تآئبا     ، له
 أال ومن مات على حب آل حممد بـشره ملـك املـوت          ، مات مؤمنا مستكمل اإلميان   

أال ومن مات على حب آل حممد جعل اهللا زوار قربه بالرمحة    ، باجلنة مث منكر ونكري   
أال ومن مات على حب آل حممد يـزف إىل اجلنـة كمـا تـزف العـروس إىل         ، املآلئكة

أال ومن ، أال ومن مات على حب آل حممد مات على السنة واجلماعة    ، بيت زوجها 
أالو ،  من رمحة اهللاا بني عينيه آيسوبمات على بغض آل حممد جآء يوم القيامة مكت      

))من مات على بغض آل حممد مل يشم رآئحة اجلنة أبدا 
)٢( .  

≅&ملا نزلـت  :  قالt عن ابن عباس  وروينا è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) nο ¨Š uθ yϑ ø9$# 

’Îû 4’ n1ö� à) ø9$# 3 ^] نــا اهللا عــز وجــل  يــا رســول اهللا مــن هــؤآلء الــذين أمر: قــالوا]٢٣: الـشورى
)) فاطمة وولدها    (( :قال؟ مبودم

≈íΝ &:تعـاىل   يف قولـه tوعن ابن عباس ، )٣( n=y™ #’ n?tã 

                                                                                                                                                   
   .٢١٣تنبيه الغافلني ص )١(
≅&  : يف تفسري قوله تعـاىل ٤/٢٢٠الكشاف   )٢( è% Hω ö/ä3 è=t↔ó™r& Ïµø‹n=tã # ·�ô_ r& �ω Î) nο ¨Š uθyϑø9 $# ’Îû 4’ n1ö� à) ø9 : الـشورى  [^ 3 #$

  .١٦/١٦والقرطيب  ، ٢٣٢والصواعق احملرقة ] ٢٣
ــور  ا )٣( ــدر املنث ــان   ،٥/٣٨٠وتفــسري اخلــازن والبغــوي   ،١٦/١٦والقــرطيب  ،٦/٧٠١ل ع البي ، ٩/٤٨وجممــ

، ٢٥وذخــائر العقــىب ، ٤/٢٢٠والكــشاف  ،٢٥٩واملناقــب البــن املغــازيل  ،١١٢/ ٤وتفــسري ابــن كــثري 
   .٢٦٤١ رقم ٣/٤٧والطرباين يف الكبري ، ٢/١٠٣وشواهد الترتيل 
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öΑ Î) tÅ™$ tƒ ^]ــى آل حممــد(( : قــال]١٣٠: الــصافات )) عل
ــه تعــاىل ، )١(  & :وعنــه يف قول tΒ uρ 

ô∃Î�tIø) tƒ ZπuΖ|¡ym ÷Š Ì“̄Ρ … çµ s9 $pκ� Ïù $ ·Ζó¡ãm 4^]٢(#ة آلل حممد املوال:  قال]٢٣: الشورى(.   
θè=äz÷Š#) &: يف قولــه تعــاىل$وعــن أمرياملــؤمنني  $# ’Îû ÉΟù=Åb¡9$# Zπ©ù !$Ÿ2 ^]٢٠٨: البقــرة[ 

  .))واليتنا أهل البيت (( :قال
 ــت الب ــن ثابـ ــاينوعـ ــاىل   )٣(نـ ــه تعـ ’ &:يف قولـ ÎoΤÎ) uρ Ö‘$¤ÿ tós9  yϑ Ïj9 z>$ s? z tΒ#u uρ Ÿ≅ ÏΗxåuρ 

$ [sÎ=≈ |¹ §Ν èO 3“y‰tF÷δ ))إىل والية أهل نبيه ((:  قال]٨٢: طه[^ #$
)٤(.  

 يا علي إن شيعتنا خيرجون من قبورهم يوم القيامة   ((:  أنه قال  #عنه  وروينا  
جـت  روقد فُ،  وجوههم كالقمر يف ليلة البدر- على ما م من العيوب والذنوب      -

وارتفعــت عنــهم ، وأعطــوا األمــن واألمــان، وســهلت هلــم املــوارد ، عنــهم الــشدآئد
شـرك نعـاهلم تـتألأل     ، وحيـزن النـاس وال حيزنـون      ، خياف الناس وال خيـافون    ، األحزان

ــور ــة    ، ان ــيض هلــا أجنحــة قــد ذللــت مــن غــري مهان ــوق ب ــى ن وجنبــت مــن غــري  ، عل
))رياضة

)٥(.  
 أيها الناس اعلموا أن العلم الـذي أنزلـه        (( : أنه قال  $ عن أمرياملؤمنني    وروينا

فأين يتاه بكم عن أمـر تنوسـخ مـن    ؛  نبيكماهللا تعاىل على األنبيآء من قبلكم يف عترة      
، وهـم كـالكهف ألصـحاب الكهـف    ، هؤآلء مثلها فيكم  ؟ أصالب أصحاب السفينة  

                                                        
  .٨/٣٣٠وجممع البيان ، ١٥/٧٩يب والقرط، ٥/٥٣٩الدر املنثور  )١(
  . سبق خترجيه )٢(
. وقيـل غـري ذلـك     ، ـهـ ١٢٧ت ، وحمـدثيهم   من تابعي البـصرة   وهو، ولد يف أيام معاوية بن أيب سفيان         )٣(

  .٥/٢٢٠ينظر سري أعالم النبالء 
  . ٣/١٠٣ومناقب آل أيب طالب ، ١٦/٣٥٢وروح املعاين ، ١٦/٢٤٣والطربي ، ٧/٤٥جممع البيان  )٤(
  .١/١٤٣ومشس األخبار ، ٢٣٢والصواعق احملرقة ، ٢٥١املناقب البن املغازيل  )٥(
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خـذوا  ، وهم باب حطة مـن دخلـه غفـر لـه    ،وهم باب السلم فادخلوا يف السلم كآفة 
 عين عن خامت املرسلني حةًجمن ذي ح إين تـارك فـيكم   : قاهلـا يف حجـة الـوداع   ، ةج

إن اللطيـف  ؛ وعتريت أهل بييت ، سكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب اهللا        ما إن مت  
ما لن يفترقا حىت يردا علياحلوضاخلبري نبأين أ ((

)١(.  
 مبرتلـة الـرأس   #أنزلـوا آل حممـد   (( : أنـه قـال  t عن سلمان الفارسي     وروينا

وإن الـرأس  ، سفإن اجلسد ال يهتـدي إال بـالرأ     ، ومبرتلة العينني من الرأس   ، من اجلسد 
   .))ال يهتدي إال بالعينني 

،  إن هلـذه األمـة فرقـة ومجاعـة    ((:  أنـه قـال  t عـن عبـداهللا بـن مـسعود      وروينا
، فـإن سـاملوا فـساملوا   ، فإذا افترقت فارقبوا أهل بيـت نبـيكم      ، فجامعوها إذا اجتمعت  

 وقيـل  .))ال يفارقهم وال يفارقونـه   ، فإم مع احلق واحلق معهم    ، وإن حاربوا فحاربوا  
tليحىي بن معاذ    

 ما أقـول يف طينـة     :قال؟ ما تقول يف أهل البيت عليهم السالم      : )٢(
فهل ينفح منها إال ريـح اهلـدى وعنـرب    ، وغرست بأرض الرسالة، عجنت مبآء النبوءة  

  .التقى

                                                        
وعلي بن موسـى الرضـى عـن آبائـه يف صـحيفته      . ٤٠٤رواه اإلمام زيد بن علي عن آبائه يف اموع ص   )١(

والترمذي عن جعفر بن حممد عن  . عن جابر ، ٢٤٠٨ رقم ٤/١٨٧٣ومسلم عن زيد بن أرقم      . ٤٦٤ص
ويف البـاب عـن أيب ذر وأيب سـعيد وزيـد       : وقال.  حديث حسن غريب   :وقال، ٣٧٨٦ رقم   ٥/٦٢١أبيه  

،  عن زيـد بـن أرقـم    ٣٧٨٨ورواه برقم ، حسن غريب من هذا الوجه : وقال، بن أرقم وحذيفة بن أسيد    
ومــسند أمحــد عــن أيب ســعيد . ٥٤٠ رقــم ٥/١٨٦والطــرباين يف الكــبري عــن زيــد . حــسن غريــب: وقــال

 عـن زيـد   ٢١٦٣٤ رقـم  ٨/١٣٨وج.  عن زيد بـن أرقـم   ١٩٣٣٢ رقم ٧/٨٤جو. ١١٠٤ رقم  ٤/٣٠
وهـذا حـديث   : قـال شـيخنا أبـو عبـداهللا الـذهيب     : وقـال . ٥/٢٢٨وابـن كـثري يف البدايـة النهايـة       . بن ثابت 
  .صحيح

نـزل الـري مث انتقـل إىل نيـسابور وـا تـويف       ، لـه كلمـات سـائرة    ،  ابن جعفر الـرازي واعـظ حكـيم زاهـد          )٢(
   .٨/١٧٣و األعالم  ، ١٠٠/٥٣وحلية األولياء  ، ٤/٦٠نظر صفوة الصفوة ي . ـه٢٥٨
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فإن ، ولنقتصر على هذا املقدار من رواية اآلثار يف مناقب العترة عليهم السالم       
؛ وجمـة مـن جلـة     ، نا قطرة من مطـرة    روإمنا ذكَ ، ى جملدات عدة  الكثري منها ينطوي عل   

≅ &: حيـث يقـول   ، رعاية حلقهم الذي أرشد احلكيم إليـه       è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) 

nο ¨Š uθyϑ ø9 $# ’Îû 4’n1ö� à) ø9$# 3 ^]وهـو الكـالم    ،  ونعود بعد ذلك إىل املقصود بالكتاب      ]٢٣: الشورى
وبلغ إلينا مـن  ، ني على الوآلء حسب ما اتصل بنا من أخبارهم     يف ذكر األئمة السابق   

، $أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب      ،  بذكر إمـام األئمـة واألمـة    ونبتدئ، آثارهم
وخنتم بذكر اإلمام املنصور باهللا عليه وعليهم السالم إن شآء اهللا تعاىل ومنـه التوفيـق         

  .وهو املرجو لسلوك أهدى طريق
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  $بي طالب اإلمام علي بن أ
   )١($ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

وامسه عبد مناف بن عبداملطلب بـن هاشـم   ،  فهو علي بن أيب طالب :ا نسبه أم
       بن عبد مناف بن قصي وهو زيد بن كالب بن مة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ر

        فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزار دركة بن الياس بـن مـضر ابـن نـ    زمية بن م
بن مشعر.  بن عدنانعد:   

ــسب ــضحى   ن ــن مشــس ال ــه م    كــأن علي
  

  ــق الــــصباح بــــرودا    )٢(ارأد ــن فلــ   ومــ
  وهـي أول هامشيـةٍ  ،  فاطمة بنت أسد بن هاشم بـن عبـد منـاف بـن قـصي             :$ه  وأم 

وقـسيمه يف جـوهره العـايل    ،  يف نسبه الـشريف    #فهو شريك النيب    ، دت هلامشي لَو
  : كما قال الشاعر،املنيف
ــب إنَّ ــن أيب طالـــــــ ــي بـــــــ    علـــــــ
   

  ــد   اها رســـــــــول اهللا جـــــــــد جـــــــ
ــو علــــــي وأبــــــو املــــــصطفى        أبــــ

 
ــٍة   ــ طهمـــــــن طينـــــ ــا اللهـــــ   ذرهـــــ

وذلك أا ملا اشتكت املخـاض التجـأت إىل الكعبـة تربكـا            ،  يف الكعبة  $ولدته أمه     
فحـصل لـه هـذا الـشرف العظـيم بوالدتـه يف أشـرف               ، $فطلقت طلقة فولدته    ، ا

                                                        
 واإلفـادة ، ١/١٩٧االسـتيعاب  :  العديـد مـن املـصادر منـها    $لترمجة أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب          )١(

وــذيب التهــذيب ، ١/٤٨تقريــب التهــذيب ، ٤١وطبقــات الــشريازي ، ٢/٣٥٨ومــروج الــذهب ، ٢٠
، ٣/٨وتـــاريخ االســـالم ، ٦/٢٩١واجلـــرح والتعـــديل ، ١٦٦تـــاريخ اخللفـــاء و، ٥٢٤والعــرب  ، ٧/٣٣٤

وأسـد الغابـة   ، ٢/٥٠٧ واإلصـابة ، ١/٦٩وحليـة األوليـاء   ، ٤/٢٩٥واألعـالم  ، ١/١٣٠وصفوة الـصفوة    
،  جملـدا ١١-١والغـدير  ، )خ(وطبقات الزيديـة   ، ٣/١٣وطبقات ابن سعد    ، ٢٤ومقاتل الطالبني   ، ٤/٨٦

ــشيعة   ــان ال ــي   ، ٣/١٩٧االســتيعاب و، ١/٣٢٣وأعي ــب اإلمــام عل ــدات٣ - ١للكــويف ) ع(ومناق ،  جمل
،  بتحقيق حممـد بـاقر احملمـودي   ٣-١وترمجة أمري املؤمنني يف تاريخ دمشق البن عساكر     ، ٢٩٧واملصابيح  

  .١٧/١٦٩وسري أعالم النبالء 
  .٣/١٦٨لسان العرب ج.هو بعد انبساط الشمس وارتفاع النهار:وقيل، رونق الضحى: الرأد )٢(
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وكــان قــد ســار مــع عمــه أيب ،  إىل مرتهلــا# محلــه رســول اهللا مث، بقعــة يف األرض
ــة   ــب حــني دخــل الكعب ــب فاطمــة بنــت أســد رمحهــا اهللا يف    ، طال ــو طال وأجلــس أب

وكانـت مـن املهـاجرات ودفنـها     ، # امرأة بايعت رسـول اهللا   لُوهي أو ، )١(الكعبة
 دفنها رسول وملا ماتت رمحها اهللا ،  مقابل محام أيب قطيفة     )٢( بالروحا #رسول اهللا   

ويف بعض األخبار ومترغ يف حلدها فقيل ،  وكفنها يف قميصه ونزل يف قربها      #اهللا  
فأخـذتين هـي وزوجهـا فكانـا يوسـعان      ، إن أيب هلك وأنـا صـغري     : فقال؟ له يف ذلك  

ويف بعـض األخبـار  . فأحببت أن يوسـع اهللا يف قربهـا      ، ويؤثراين على أوالدمها  ، علي :
  .)٣(ع اهللا عليهاوأما اضطجاعي يف قربها فليوس،  القيامةأما قميصي فأمان هلا يوم

: وولــدت أربعــة ذكــور بــني كــل ذكــرين عــشر ســنني ، وهــو أصــغر أوالدهــا
  .وعقيل وجعفر وعلي )٤(طالب

اه ـا رسـول اهللا   يكىن بأيب احلسن ويكىن بأيب تراب كن  $كان  :$ كنيته
 كنـت أنـا   :قـال t اسـر وذلك فيما روينـاه باإلسـناد الـصحيح إىل عمـار بـن ي      ،#

                                                        
  .٥٨املناقب البن املغازيل ص  )١(
موضــع بــني احلــرمني علـى ثالثــني أو أربعــني مــيال مــن  : والروحـا . يف األصـل وكانــت مهــاجرة بالروحــا   )٢(

    .املدينة 
ملـا  :  عن عبد اهللا بن عبـاس قـال  ٧/٢١٢وأسد الغابة  ، ٣٦٨/ ٤واإلصابة  ، ٤/٤٤٦روي يف االستيعاب     )٣(

مـا  : فقـالوا ،واضـطجع معهـا يف قربهـا    ، ألبـسها رسـول اهللا قميـصه    ، طالـب    ماتت فاطمة أم علي بـن أيب      
إمنـا ألبـستها قميـصي    ، إنه مل يكن أحد بعـد أيب طالـب أبـر يب منـها      : فقال؟ رأيناك صنعت ماصنعت ذه     

  .٤ينظر مقاتل الطالبيني ، واضطجعت معها ليهون عليها، لتكسى من حلل اجلنة
  :وقد خرج كرها، حني خرج مع املشركني يوم بدر وهو الذي قال ، كان شاعرا  )٤(

ــالَ ــب  مهــــــــــــ ــزون طالــــــــــــ ــا يغــــــــــــ   إمــــــــــــ
ـيكن املــــــــــــسلوب غـــــــــــري الــــــــــــسالب     فلــــــــــ

  يف مقنـــــــــــب مـــــــــــن هـــــــــــذه املقانــــــــــــب     
ري الغا   ــ ــوب غــــــــ ــع املغلــــــــ ــلوالراجــــــــ   بلــــــــ

ينظـر هـامش   . وقيل مل يرجع واستهوته اجلن فلم يوجد لـه أثـر بـني القتلـى واألسـرى         ،  وقيل رجع إىل مكة     
  .١/١٢٨مجهرة النسب 
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  فأقـام #فلمـا نزهلـا رسـول اهللا     ، شرية رفيقني يف غزوة الع    $وعلي بن أيب طالب     
يـا  : $فقـال علـي   ،  يعملون يف عني هلم يف خنل )١(جِلدوإذ هناك ناس من بين م ،     ا

قلــت إن : قــال؟ أبــا اليقظــان هــل لــك يف أن نــأيت إىل هــؤآلء فننظــر كيــف يعملــون 
 فانطلقت أنـا وعلـي  ،  مث نظرنا إىل عملهم ساعة مث غشينا النوم        فجئناهم: قال، شئت

$  حىت اضطجعنا يف ص ٢(ٍرو( نا إال رسـول اهللا  من النخل ودقعآئها فواهللا ما أهب$ 
فيومئـذ قـال رسـول اهللا      ، اليت مننـا فيهـا     )٣(وقد تتربنا من تلك الدقعآء    ، حيركنا برجله 

أال أحـدثكم  ((:مث قـال ، ى عليه من الترابملا ير؟ !مالك يا أبا تراب(( :$ لعلي  #
والـذي  ،  مثود الـذي عقـر الناقـة       ريِمحأُ: قال، بلى يا رسول اهللا   : قلت؟ بأشقى الناس 

 علـى هــذه  يـضربك يــا علــي - وأخــذ  بـل منــها هــذه  ووضــع يــده علـى قرنــه حــىت ت
))بلحيته

  .هذه طريق يف تكنيته بأيب تراب. )٤(
 ق به أنه وقع بينه وبـني فاطمـة عليهـا الـسالم        أخرى باإلسناد املوثو   ويف راوية 

ـ ابـغِ  : إلنـسانٍ #فقال الـنيب   ، فخرج كالمقـال ، هـو ذاك يف املـسجد  : قـال ، ا علي :
قـال سـهل بـن    ، ))قـم يـا أبـا تـراب    ((:فقال،  والريح تسفي عليه التراب#فأتاه النيب  

إىل علـي   فـواهللا إن كانـت ألحـب األمسـآء        - وهـو الـذي انتـهت إليـه الروايـةُ          :سعد

                                                        
)١(دجل بنو م :قبيلة من كنانه وهو مِلد٣/٣٧٢تاج العروس .  بن مرة بن عبد مناة بن كنانهج.  
)٢(الص وتمع : ر٧/١١٢تاج العروس .النخل الصغار أو ا.  
  . القاموس٩٢٤ص .التراب:  الدقعاء)٣(
. ٢/٢١٨شكل اآلثـار  والطحـاوي مـ   . ١٨٣٤٩واملـسند   . ١٣٠واخلـصائص   ، ٥٩املناقب البـن املغـازيل       )٤(

و ابــن هــشام . ووافقــه الـذهيب . ٣/١٤١وصـححه احلــاكم علـى شــرط مـسلم    . ٣/١٢والبيهقـي يف الــدالئل  
. ٥٧وتــأريخ خليفــة . ٢/٣٦٣وابــن كـثري  .  ومــا بعـدها ١/٣٥٧وعيــون األثـر  . ٢/١٢٦واحللبيـة  . ١/٦٠٠

  .٢/٩الطبقات 
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قــال ،  يعيبونــهفكنــا مندحــه ــذا فــإذا نــاس : ويف طريــق أخــرى فقــال ســهل. )١($
  :الشاعر وهو السوسي

 ــع ــا ومجيــ ــأنــ ــوقن مــ ــراِب فــ    التــ
  

ــدآُء     )٢( أيب تــــراِبِلعــــ ن تــــراِبفــ

ا عـن   إليه ختفيفًـ # اهللا ه رسولُفضم، وأقام مدة مع أبويه حىت وقعت أزمة شديدة         
وختلـق بأخالقـه الـشريفة حـىت ظهـرت فيـه آثـاره              ، آدابه الكرميـة  فتأدب ب ، أيب طالب 
  .املطهرة 

  :$ صفته وحليته
 يف كتـاب اإلفـادة وقـد أخربنـا الفقيـه األجـل تـاج               $ذكر الـسيد أبـو طالـب      

      الدين أمحد بن أمحد بن احلسن البيهقي قدمها سنة عشر وسـتمآئة عـن عـامل       ، وٍث حب
سون اجليلـي رمحـه اهللا بإسـناده إىل الـسيد         الزيدية وزاهدهم يف وقتـه شـعيب بـن دابـ          

قـال أبـو إسـحاق    :  قـال  $اإلمام أيب طالـب حيـىي بـن احلـسني بـن هـارون احلـسين                 
 $أدخلين أيب املسجد يوم مجعة فرفعين حىت رأيت عليا   : -السبيعي فيما روينا عنه     

شيخ لَا أصناتىء اجلبهة، ع ،ويف ،لـه حليـة قـد مـألت صـدره     ،  ما بني املنكبنيعريض 
قال داوود بن عبداجلبار راوي اخلرب عـن أيب إسـحاق يعـين لينـا              ، )٣(عينيه اطرغشاش 

علي بن أيب طالـب ابـن عـم رسـول اهللا           : فقال؟  هذا يا أبه   نم: فقلت أليب ، يف العني 
# ،وخت٤(وأمري املؤمنني، #وأخو رسول اهللا  ،# رسول اهللا ن(.  

                                                        
 ٤٣٠رقــم ١/١٧٠البخــاري يف صــحيحهو، ١٤ رقــم ٣٤والــدواليب ص، ٦٠ املناقــب البــن املغــازيل ص)١(

  .٥٨٥١رقم ٣٥٠٠،٥/٢٢٩١ رقم ٣/١٣٥٨ج
  .١٨٥ هو الصاحب كما يف ديوانه ص )٢(
  .اطرغاش : يف األصل )٣(
   .٣٩اإلفادة ص، ٢٧املقاتل ص  )٤(
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إلمام املوفق باهللا أيب عبداهللا احلسني ابن  املوثوق به إىل السيد ا وروينا باإلسناد 
 سألت حممد ابن احلنفية   : يرفعه إىل زياد املخارقي قال     $ي  اِنرجإمساعيل احلسين اجلُ  

عظــيم ، عــريض املنكــبني،  كــان ضــخم اهلامــة :فقــال ؟ $ صــف يل عليــا :فقلــت
 لـو أخـذ     واهللا،ترب عظامه مث ج   ترسكأمنا كُ ، محش الساقني ، ضخم البدن ، املشاش

   .)١(األسد الفترسه
  :وزواجه بفاطمة عليها السالم $ صفة إسالمه

فهـو أول  ، )٢(يـوم الثالثـآء   $ يوم اإلثنني أسـلم علـي   $ملا أن بعث اهللا نبيه    
واختلـف يف   . ذكر أسلم على الصحيح من النقل وفيـه إمجـاع العتـرة علـيهم الـسالم               

٣(ثالث عشرة سنة:وقيل، سنةإنه أسلم وله اثنتا عشرة : فقيل،ه يوم أسلمسن(.  
 إىل أيب ذر رمحـة     رويناه باإلسـناد  ما  : ويف سبقه إىل اإلسالم آثار كثرية فمنها      

ــه ــي((:  يقــول#قــال مسعــت رســول اهللا  ، اهللا علي وأول مــن ،  مــن آمــن يبلُ أوعل

                                                        
 ، ٤٢/٢٠انظر صفة اإلمام علي عليـه الـسالم فقـد أتـت بروايـات عديـدة مبعـىن واحـد يف تـأريخ دمـشق              )١(

  .وغريها يف كتب التراجم  ، ٥٧ وذخائر العقىب
وتـأريخ دمـشق     ، ٥/٧٦واملنـتظم    ، ٥/٥٩٨والترمـذي    ، ٩/١٠٢وجممع الزوائـد     ، ٣/١٢١املستدرك   )٢(

 ، ٢/٣٠٩والطــرباين  ، ٣/٢٠٠واإلســتعياب  ، ٤/٨٩وأسـد الغابــة  ،  وروى احلـديث بعــدة طــرق  ٤٢/٢٧
  .٢٠/٤٧٢ل وذيب الكما ، ٧/٣٦٩والبداية والنهاية  ، ٢/٣٧والكامل 

وأسـد الغابـة   . ٢/٣٠٩وتـأريخ الطـربي   . ١/٢٦٨و احللبية . ١/٢٤٥ابن هشام  انظر. وقيل عشر سنني    )٣(
ودالئـل  . ٦٨وحممد رسـول اهللا    . ٣٥-٣/٣٤والبداية والنهاية البن كثري     . ١/١٧٩وعيون األثر   . ٤/٨٨

واملـصنف لعبـدالرزاق     . ٤٢/٢٧وتأريخ دمشق   . ٢/٣١٠والطربي  . ١/٤٢٨وابن كثري   . ٢/١٦٠النبوة  
وقـد رجـح أبـو جعفـر االسـكايف أن عمـره حـني        ، ٤/٢١٩وقد أوسع يف ذلك يف شرح النهج        . ٥/٣٢٥

  .. عاما١٥أسلم 
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 ٣٩ 

))والفاروق يفرق بني احلق والباطـل     ، وهو الصديق األكرب  ، يصافحين يوم القيامة  
)١(   .

ا  احلوض أوهلم إسالم ا علي أول الناس ورود  ((: #قال قال رسول اهللا       سلمان وعن
))علي بن أيب طالب

)٢( .  
 من الرجال #ل من آمن برسول اهللا  أو(( : أنه قال  t عن ابن عباس     وروينا

أن أول ((: وعن سلمان رمحـة اهللا عليـه  . ))ومن النسآء خدجية رضي اهللا عنهما     ، علي
))$ أوهلم إميانا علي بن أيب طالب #ا على نبيها دهذه األمة ورو

)٣(.  
أنا عبداهللا وأخو رسول اهللا ال : أنه قال على املنرب$،عن أمري املؤمننيوروينا  

وكـان يـضرب برأسـه    ،فقاهلـا رجـل فأصـابته جنـة    ، )٤()ابيقوهلا بعدي إال مفتر كـذَّ  
رى حبـضرة مـن    سـبقه إىل اإلسـالم يف يـوم الـشو    $وقد ذكـر  ، اجلدران حىت هلك  

  :املهاجرين واألنصار فقال
 حممـــــدأخــــــي وصــــــهري الــــــنيب   

  
ــشهدآء    ــيد الـــ ــزة ســـ ــي ومحـــ   عمـــ

  وجعفــــرــذي ي ــ الــ   ضحيمــــسي ويــ
 

     أمــــي يطــــري مــــع املآلئكــــة ابــــن   
ــي    كين وعرســـ ــ   وبنـــــت حممـــــد ســـ

  
  مــــشوط حلمهــــا بــــدمي وحلمــــي      

  
                                                        

و  ، ١٠٣٧ رقــم ٢/٥٣٥ و٢٢٣ رقــم ١/٢٩٩مناقــب الكــويف  ، ٨٣٦٩ رقــم ٤٢/٤١تــاريخ دمــشق  )١(
 رقـم  ٢/٣٠١ مـسند البـزار   وخمتـصر  ، ٦١٨٥ رقـم  ٦/٢٦٩والطـرباين يف الكـبري       ، ١/٩٤مشس األخبار   

  .١٥٨والكنجي يف كفاية الطالب  ، ٩/١٠٢وجممع الزوائد  ، ١٨٩٨
 ، ٣/١٣٦واملــستدرك  ، ١/٩٣ومشــس األخبــار  ، ١/٢٨٠واملناقــب للكــويف  ، ٤٢/٤٠تــاريخ دمــشق  )٢(

ومـصنف  ، ٣/١٩٨واالسـتيعاب  ، ٩/١٠٢وجممع الزوائد ، ٤/٩٠وأسد الغابة    ، ٢/٨١وتأريخ اخلطيب   
  .٦٧واملناقب البن املغازيل ص، ٣٢١١٢ رقم ٦/٣٧١ شيبة ابن أيب

  .٩/١٠٢وجممع الزوائد  ، ٢/٨١تاريخ اخلطيب  )٣(
 ٦وخـصائص النـسائي رقـم    ، ١٣٢٤وكتاب السنة رقم    ، ٣/١١٢واملستدرك  ، ١٢٠رقم  / ١ ابن ماجة    )٤(

 وفـضائل  ،٣/١٢٥ومناقـب آل أيب طالـب   ، ٣٣٧ رقـم  ١/٣٠١ومعرفة الصحابة ، ٣٣واملراتب ص ، ٢٩ص
  .١٠٥٥الصحابة ألمحد بن حنبل رقم 
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ــبطً   ا أمحــــــد ولــــــداي منــــــهاوســــ
  

ــسهمي    ــهم كــــ ه ســــ ــ ــأيكم لــــ   فــــ
  م طُـــــــ إىل اإلســـــــالســـــــبقتكمار  

  
ــ      يِمـــــلْمـــــا بلغــــت آوان ح  اغالمــ

ــيكم     ــة يل علــــ ــب بالواليــــ   وأوجــــ
  

ــ     مرســــــول اهللا يــــــوم غــــــدير خــــ
ــل    ــل مث ويــــــــ ــل مث ويــــــــ   فويــــــــ

  
     ــن يلقــــى اإللــــه غــــد   ا بظلمــــيملــ

   يف صفر سـنة اثنـتني مـن     عليها السالم فاطمةَ # اهللا   جه رسولُ وزو  قْـ اهلجـره عا د
مـر فـامتنع يف أسـانيد    كـر فـامتنع وطلبـها ع    بعد أن طلبها أبـو ب    -من غري دخول ا     
منها ما روينـاه باإلسـناد املوثـوق بـه مـن كتـاب املناقـب البـن           : كثرية يطول ذكرها  

 خطــب فاطمــة عليهــا  أبــا بكــٍر بإســناده إىل أنــس بــن مالــك أنَّ)١(املغــازيل الــشافعي
مث ، ا إليـه جوابـ  درفلـم يـ   مـر مث خطبـها ع  ، ا إليـه جوابـ    در فلـم يـ    #السالم إىل النيب    

إن :  فقـال  أقبل علـى أيب بكـر وعمـر       : وقيل، $مجعهم فزوجها علي بن أيب طالب       
ومل ، ومل يأذن يل يف إفشآئه إال هذا الوقـت ، اهللا عز وجل أمرين أن أزوجها من علي  

 بفاطمـة عليهـا الـسالم يف سـنة     $وابـتىن علـي     . أكن ألفشي ما أمر اهللا عزوجل به      
  .ر صفرثالث من اهلجرة يف شه
 #رسـول اهللا  :  قـال قـال  t املوثوق به إىل أنس بـن مالـك     وروينا باإلسناد 

كنت ذات يوم يف املسجد أصلي إذ هبط علي ملك له عشرون رأسـا فوثبـت ألقبـل       
يــا حممـد أنــت أكــرم علـى اهللا مــن أهـل الــسموات وأهــل األرض    ! مـه : رأسـه فقــال 

الـصورة الـيت مل ـبط علـي     حبييب جربيل ما هذه : وقبل رأسي ويدي فقلت   ، أمجعني
بـني كتفـي مكتـوب    ، حممود: ما أنا جبربيل ولكن أنا ملك يقال يل   : قال؟ مبثلها قط   

: قـال  ؟مـن النـور  : قلـت . بعثين اهللا أزوج النور بالنور، ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا      

                                                        
  .١٨١ ص)١(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٤١ 

وهذا جربيل وإسـرافيل وإمساعيـل صـاحب الـسمآء الـدنيا وسـبعون       ، فاطمة من علي 
 يـاعلي قـد زوجتـك علـى مـا      ((: #فقال النيب   ، ك من املآلئكة قد حضروا    ألف مل 

  .))زوجك اهللا من فوق سبع مسواته
: فقـال ؟ منذ كم كتب هـذا بـني كتفيـك   :  إىل حممود فقال  #مث التفت النيب    

: وقـال ، وناوله جربيـل قـدحا فيـه خلـوق مـن اجلنـة      ، من قبل أن خيلق اهللا آدم بألفي عام      
فكانـت فاطمـة عليهـا الـسالم إذا     ،  رأسها وبدا من هذا اخللـوق  حبييب مر فاطمة تلطخ   

))دينة رائحة اخللـوق  حكت رأسها شم أهل امل    
وروينـا باإلسـناد املوثـوق بـه إىل جـابر       )١(

 مـا  :# وهـي تبكـي فقـال هلـا الـنيب      # دخلت أم أمين على النيب     : قال tبن عبداهللا   
ألين دخلـت مـرتل رجـل      ؛ ل اهللا   بكيت يـا رسـو    : قالت، ال أبكى اهللا لك عينا    ؟ يبكيك

وقد زوج ابنته رجال من األنصار فنثر على رؤسهم لوزا وسـكرا فـذكرت    ، من األنصار 
ال : #فقـال الـنيب   ، اومل تنثـر عليهمـا شـيئً    ، تزوجيك لفاطمة من علـي عليهمـا الـسالم        

هللا ولكـن ا ، واستخصين بالرسالة ما أنـا زوجتـه      ، فوالذي بعثين بالكرامة  ، تبكي يا أم أمين   
يـا  ، وما رضيت فاطمة حىت رضي اهللا رب العـاملني ، تبارك وتعاىل زوجه من فوق عرشه  

أمــر املآلئكـة املقــربني أن حيــدقوا  ؛ ملــا زوج اهللا تبـارك وتعــاىل فاطمــة مـن علــي    أم أميـن 
وأمــر احلــور العــني أن ، وفــيهم جربيــل وميكآئيــل وإســرافيل فأحــدقوا بــالعرش، بــالعرش

مث ، والشهود املآلئكـة ، فكان اخلاطب اهللا تبارك وتعاىل   ؛ تزخرفوأمر اجلنان أن    ، تتزين
أمر اهللا شجرة طوىب أن تنثر عليهم فنثرت اللولؤ الرطب مع الدر األخـضر مـع اليـاقوت            

هـذا مـن   :فتبادرت احلور العني يلتقطن من احللي واحللل ويقلـن ، األمحر مع الدر األبيض  
  .)٢(نثار فاطمة بنت حممد عليهما السالم

                                                        
  . ٢٨١املغازيل  مناقب )١(
  .٢٧٨مناقب املغازيل  )٢(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٤٢ 

ملـا زوج رسـول اهللا   :  قـال t املوثوق به إىل جابر بن عبـداهللا  وينا باإلسناد ور
 إنـك زوجـت عليـا   : أتاه ناس من قريش فقـالوا     ، فاطمة من علي عليهما السالم     #

 ما أنا زوجت عليا ولكن اهللا زوجه ليلـة أسـري يب عنـد سـدرة      :فقال! مبهر خسيس 
فنثـرت الـدر   ، انثـري مـا عليـك    أوحـى اهللا عـز وجـل إىل سـدرة املنتـهى أن              ، املنتهى

: ويقلـن ، يتهادينـه ويتفـاخرن   فابتدرت احلور العني فالتقطنه فهن  ، واجلوهر واملرجان 
 #فلمـا كانـت ليلـة الزفـاف أتـى الـنيب       . هذا نثار فاطمة بنت حممد عليهما السالم    

اركـيب وأمـر سـلمان أن يقودهـا     : وقـال لفاطمـة  ، وثىن عليهـا قطيفـة   ، ببغلته الشهبآء 
 وجبــة فــإذا هــو #فبينــا هــو يف بعــض الطريــق إذ مســع الــنيب ،  يــسوقها# والـنيب 

: #فقـال الـنيب   ،  يف سبعني ألفـا $جبربيل صلى اهللا عليه يف سبعني ألفا وميكآئيل      
 ،جئنـا نـزف فاطمـة إىل زوجهـا علـي بـن أيب طالـب        : قـالوا  ؟ما أهبطكم إىل األرض   

 فوقـع التكـبري علـى       #د  وكرب حممـ  ، وكربت املآلئكة ، وكرب ميكآئيل ،فكرب جربيل 
  .)١(العرآئس من تلك الليلة

  :$ ِهاِلوحَأ وِهِباِقنَ من ِمٍفر طَركِْذ
 أشـهر مـن     $ه  ومناقبـ ، اعلم أن التشاغل مبناقبه خيرجنا عن الغـرض املقـصود         

 إذ كنا قد روينا $وإمنا نذكر اليسري على وجه الرعاية حلقه ، النهار لذوي األبصار  
))ذكر علي عبادة((: قال أنه #عن النيب 

)٢(.  

                                                        
  .٣٢وذخائر العقىب  ، ٢٨٠املغازيل  مناقب )١(
 رقــم ٦٠١/ ١١وكــرت العمــال ،  عــن عائــشة٣١٥١ بــرقم ٢/٢٤٤والفــردوس ، ١٩٥املغــازيل  مناقــب )٢(

  .٣/٢٣٤ومناقب آل أيب طالب ، ٣٢٨٩٤
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 ٤٣ 

)) $زينـوا جمالـسكم بـذكر علـي         (( :وقالت عآئشة رضـي اهللا عنـها      
فمـن  . )١(

 $ أنه ملا قـدم علـي بـن أيب طالـب        #ذلك ما روينا باإلسناد املوثوق به إىل النيب         
يا علي لوال أن تقول طائفة من أميت فيك ما قالت النـصارى يف  ((: بعد فتح خيرب قال  

لقلت فيك مقاال ال متر مبأل من املسلمني إال أخذوا التراب مـن حتـت    عيسى بن مرمي 
ولكـن حـسبك أن تكـون مـين مبرتلـة           ، )٢(وفـضل طهـورك يستـشفون مـا       ، رجليك

وتقاتـل  ، وتستر عـوريت ، وأنت تربيء ذميت، هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي    
وإن ، وض خلـيفيت وأنت على احل، اخللق مين وأنت غدا يف األخرة أقرب ، على سنيت 

ويكونـون يف اجلنـة    ،  وجوههم حـويل أشـفع هلـم       ةٌضيبم، شيعتك على منابر من نور    
ــرياين  ــريب ؛ ج ــك ح ــلمي ، ألن حرب ــريريت ، وســلمك س ــريرتك س ــدك ، وس وإن ول

وإن احلـق علـى لـسانك ويف قلبـك         ، وأنت تنجز وعـدي   ، وأنت تقضي ديين  ، ولدي
 ودمك كمـا خـالط حلمـي        كلحِمط لِ اإلميان خمال ،ومعك وبني يديك ونصب عينيك    

 $  علـي  فخـر ،  لـك  وال يغيـب عنـه حمـب      ،  لك  احلوض مبغض   علي دِرال ي ، ودمي
ا وقال ساجد :   احلمد هللا الذي من وحبـبين إىل خـري     ، وعلمـين القـرآن   ،  باإلسالم  علي
سـيد  م النبـيني و   خـاتِ ،  أهل السموات واألرض على ربـه      وأكرِم،  اخلليقة وأعز، الربية

فقـال  . منـه علـي  الًضفَـ تو، ا من اهللا إيلَّإحسان، وصفوة اهللا يف مجيع العاملني  ، املرسلني
لقد جعل اهللا عز وجل ، )٣(لوال أنت يا علي ما عرف املؤمنون بعدي    ((: #له النيب   

                                                        
   . ١٩٩مناقب املغازيل  )١(
  . ٩٥١ رقم ٣٢٠/ ١والطرباين يف الكبري  ، ٩/١٣١جممع الزوائد  )٢(
   . ١٠٩مناقب املغازيل  )٣(
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 ٤٤ 

فأنت أعز اخللق وأكرمهم ؛ يا علي وجعل نسلي من صلبك  ، نسل كل نيب من صلبه    
)) أكرم من يرد علي من أميتكبِحمو، علي وأعزهم عندي

)١(.  
فغدا إليه علي ابـن أيب   ،  مرضةً #مرض رسول اهللا    :  عن عبداهللا قال   وروينا 
ورأسـه  ،فإذا هـو بـصحن الـدار   ، وكان ال حيب أن يسبقه أحد  ،  يف الغلس  $طالب  

وعليـك الـسالم ورمحـة    : قال .السالم عليك: فقال، يف حجر دحية بن خليفة الكليب    
ــا أين أُ، اهللا ــِحأم بــك قــال   ك ــدي مدحيــة أزفهــا إلي ــك عن ــل:  ول ــري  : قــال. ق ــت أم أن

وأنت سـيد ولـد آدم يـوم القيامـة مـا خـال النبـيني           ، وأنت قآئد الغر احملجلني   ،املؤمنني
أفلـح مـن   ، تـزف أنـت وشـيعتك إىل اجلنـان زفـا زفـا      ، لـوآء احلمـد بيـدك     ، واملرسلني

وببغـضك مل تنلـهم شـفاعة       ، وكحبـ  حممـد أ   بحـ ِب، توالك وخاب وخسر من ختالك    
 فدنا علـي بـن   :ادن إىل صفوة اهللا أخيك وابن عمك فأنت أحق الناس به قال         ، حممد

ره يف حجره فانتبه رسـول اهللا  ا وصيرفيقً  فأخذ برأس رسول اهللا أخذا     $أيب طالب   
فقـال رسـول اهللا    ،  احلـديث  $فـأخربه علـي     ؟ ؛يا علي ما هذه اهلمهمـة     :  فقال #
اك اهللا اك بأمسـآء مسـ   مسـ  $كان ذلك جربيـل     ، كن ذلك دحية بن خليفة    مل ي ((: #

ولك يـا  ، وهيبتك يف صدور الكافرين،وهو الذي ألقى حمبتك يف صدور املؤمنني  ، ا
  .))علي عند اهللا أضعاف كثرية

 طـآئر فوضـعه بـني     # لرسـول اهللا     هـدي أُ : عن أنس بن مالك قـا ل       وروينا 
فجـآء  : قـال ،بأحب خلقك إليك يأكل معي من هـذا الطـري         اللهم ائتين   ((: فقال، يديه

إن الـنيب  : فقلـت ،  أنـا علـي   :فقـال ؟ مـن هـذا   : فقلت، علي بن أيب طالب فدق الباب     
فجـآء الرابعـة فـضرب البـاب برجلـه فقـال الـنيب              ، فعل ذلـك ثالثـا    ،  على حاجة  #

                                                        
  .٢٦٤والكفاية للكنجي ،  بلفظه٢١٥أخرجه ابن املغازيل  )١(
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 ٤٥ 

# : ما حبسمـا  : #فقـال الـنيب     ، ]يردين أنس [قد جئت ثالث مرات     : فقال؟ ك
  . )١(كنت أحب أن يكون رجال من قومي: قال؟ لك على ذلكمح

 يطـوف بالكعبـة إذ بـدت    #بينمـا رسـول اهللا   :  عـن ابـن عبـاس قـال      وروينا
 يـده إليهـا   #فمـد رسـول اهللا   ،  حلـسن خـضرا    املسجد فاخضر، رمانة من الكعبة  

                                                        
عـن اثـين   ، ني  هذا احلديث أخرجه املئات من أعالم أهل السنة يف القرون املختلفة عن عـشرات مـن التـابع        )١(

، $أمـري املـؤمنني علـي    : عشر شخـصا مـن صـحابة رسـول رب العـاملني عليـه وآلـه الـصالة والـسالم وهـم             
وجـابر ابـن عبـداهللا    ، وأبـو الطفيـل عـامر بـن واثلـة     ، وأبـو رافـع   ، وأبو سـعيد اخلـدري  ، وسعد بن أيب وقاص   

، وأنـس بـن مالـك    ، ىل رسـول اهللا وسفينة مو، وابن عباس   ، ويعلى بن مرة  ، وحبشي بن جنادة    ، األنصاري  
 ٧/٨٢واملعجـــم الكـــبري للطـــرباين، ١٤٨٨ بـــرقم ٢/٣مـــن تـــاريخ البخـــاري  وعمـــرو ابـــن العـــاص يف كـــل

 و املغــــازيل ،٩٣٧٢، ٧٤٦٦، ٥٨٨٦،٦٥٦١، ١٧٤٤ بــــرقم ٢/٧٠٢  واملعجــــم األوســــط٦٤٣٧بــــرقم
 بــرقم ٥/٥٩٥ذي والترمــ ، ٦٣٣والــذهيب يف تــاريخ اإلســالم ص   ،٣/١٣٠واحلــاكم يف املــستدرك، ٥٠ص

والـسيوطي  ، ٢/١٦٠والريـاض النـضرة   ،٦١ص   واحملـب الطـربي يف الـذخائر      ،٩/١٢٦وجممع الزوائد ، ٣٧٢١
جمــد الــدين املؤيــدي حفظــه اهللا يف  /قــال العالمــة. ٥واخلــصائص  ،٧٩١٩بــرقم ، ١٦/٢٦٩يف اجلــامع الكــبري

ــا لفظــه٢/٤٦٠اللوامــع  ــسالم  ))خــرب الطــري (( : م ــرة علــيهم ال ــاهللا يف الــشايف   رواه أئمــة العت ــهم ا ملنــصور ب من
 يـوم الـشورى مبحـضر    $وهـذا اخلـرب ممـا احـتج بـه أمـري املـؤمنني        : واألمري احلسني يف الينابيع قـال    ،٣/١٤٦

: ٣/١٠٤٣قال عنه الـذهيب يف تـذكرة احلفـاظ يف ترمجـة احلـاكم      . الصحابة ومل ينكر عليه منهم منكر انتهى      
وابـن األثـري   ، ردا يف مصنف وجمموعها يوجب أن يكون له أصـال  وقد أف ، أما حذيث الطري فله طرق كثرية       

ــة ــن البطريــق يف   ، ١٩٥، ١٨٩ /٢وأخرجــه صــاحب فــضائل اخلمــسة بكــل طرقــه  ، ٤/٣٠يف أســد الغاب واب
وأخبـار أصـبهان   ، ١٢/٢٦٨وـذيب التهـذيب يف ترمجـة أيب اهلنـدي         ، ٤٤وتـذكرة اخلـواص     ، ١٣٠العمدة  

 بـرقم  ٢/٥١٧ومـصابيح الـسنة   ، ٩/٣٦٩وتـاريخ بغـداد   ، ٢٢٨٠ال رقـم  وميزان االعتد، ١/٢٣٢أليب نعيم  
 ٨/٦٥٣وجـامع األصـول   ، ٦٤٥ - ٦١٢ بـرقم  ١٥٨ و٢/١٠٥وترمجة اإلمام علي البن عـساكر    ، ٢٦٧٧
ــرقم  ــة  ، ٦٤٩٤بـ ــد الغابـ ــال  ، ٤/١٠٤وأسـ ــرت العمـ ــسيوطي   ، ٣٦٥٠٥ - ٣٩٦٤وكـ ــبري للـ ــامع الكـ واجلـ

، ١/٧١ولـسان امليـزان   ، ١/٢٢٥ملتناهيـة البـن اجلـوزي       والعلل ا ، ٧٩١٩، ٧٩١٨، ٧٩١٦ برقم   ١٦/٢٦٩
وكفايــة الطــالبني ، ٧/٣٨٧والبدايــة والنهايــة البــن كــثري . ١٨٩، ٤/٨٣، ١/٤٦والعقيلــي يف الــضعفاء ، ٨٥
وخمتـصر مــسند  ، ٨٩٧٣ بـرقم  ٦/٣٧١ ، ٥٤/٣٩٥وحليـة األوليـاء   ، ١/٢١٤وابـن عـدي يف الكامـل    ، ٤٤

وقـد أفـرد   . ٢٥٤٨وكشف األستار ، ١٩٢٦ - ١٩٢٥ برقم ٣١٦ - ٢/٣١٥البزار البن حجر العسقالين    
ورد علـى مـن ضـعفه    ، وبـني طرقـه  ، خرج مجيـع مـن روى هـذا احلـديث     ، وأ١٣/١٤السيد امليالين له جزأين   

  .فتأمل
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 ٤٦ 

، فلما انقضى طوافه صلى باملقـام ركعـتني     ،  يف طوافه  #فتناوهلا ومضى رسول اهللا     
 النـصف فرخنـت   $فأكـل النـصف وأطعـم عليـا      ، مث فلق الرمانة نصفني كأا قدت     

:  إىل أصـحابه فقـال   #مث التفـت رسـول اهللا       ، أشـداقهما لعذوبتـها   ] أي استرخت [
ــك         (( ــوال ذل ــيب ول ــي ن ــيب أو وص ــه إال ن ــة ال يأكل ــوف اجلن ــن قط ــف م ــذه قط إن ه

 :خى بني املـسلمني وقـال   آ# عن زيد الباهلي أن رسول اهللا        وروينا. ))ألطعمناكم
أمـا  ، أنـت مـين مبرتلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نـيب بعـدي                ، يا علي أنت أخي   ((

 علمت يا علي أن أول من يفأقوم عـن ميـني العـرش يف    ، دعى يبدعى به يوم القيامة ي
مث يـدعى بـالنبيني بعـضهم علـى بعـض          ، ظله فأكـسى حلـة خـضرآء مـن حلـل اجلنـة            

وإين ، ا مـن حلـل اجلنـة    خضرمث يكسون حلالً، عن ميني العرش )١(ِنياطَمفيكونون سِ 
مث إنه أول من يـدعى بـك لقرابتـك مـين     ، أخربك يا علي أن أميت أول األمم حياسبون   

آدم ،وتسري بـه بـني الـسماطني   ، ويدفع إليك لوآئي وهو لوآء احلمد ، ومرتلتك عندي 
سـنانه  ، سرية ألف سـنة  ومجيع خلق اهللا يستظلون بظل لوآئي يوم القيامة طوله م        $

لـه ثـالث ذوآئـب مـن     ، درة خـضرآء  )٢(هجـ ز، قصبته من فضة بيـضآء ، ياقوتة محرآء 
مكتوب عليه ثالثـة    ، والثالثة وسط الدنيا  ، وذؤآبة يف املغرب  ، ذؤآبة يف املشرق  : نور

والثالـث ال إلـه   ، والثاين احلمدهللا رب العـاملني  ، األول بسم اهللا الرمحن الرحيم    : أسطر
وعرضـه مـسرية ألـف    ، طـول كـل سـطر مـسرية ألـف سـنة          ، هللا حممد رسول اهللا   إال ا 
فتسري باللوآء واحلسن عن ميينـك واحلـسني عـن يـسارك حـىت تقـف بـني يـدي               ، سنة

مث ينادي مناد مـن حتـت العـرش      ، مث تكسى حلة خضراء   ،  يف ظل العرش   $إبراهيم  
ك تكــسى إذا أبــشر يـا علــي إنــ ، ونعـم األخ أخــوك علــي ، نعـم األب أبــوك إبــراهيم 

                                                        
   .٨٦٧قاموس .  صفهم:مساط القوم )١(
   . ٢٦٨خمتار الصحاح . اليت يف أسفل الرمح   احلديدة:الزج )٢(
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 عن أمري املـؤمنني   وروينا باإلسناد . )١(بيتإذا ح ' وحتىب، يتدعى إذا دع  وت، سيتكُ
وقاتـل النـاكثني واملـارقني    ، يا علي أنت فارس العرب(( :# قال قال رسول اهللا      $

وأنـت  ، وأنت أخـي ومـوىل كـل مـؤمن ومؤمنـة          ، وأنت رفيقي يف اجلنة   ، والقاسطني
))سيف اهللا الذي ال خيطئ

) ٢(.  
كنت على الباب يـوم الـشورى إذ   :  عن عامر بن واثلة قال باإلسناد )٣(وروينا
:  يقـول $ا  وأهل الشورى وحضرهم عبداهللا بن عمر فـسمعت عليـ   $دخل علي   

مث يريـدون  ، مث بايعوا عمر فسمعت وأطعت    ، فسمعت وأطعت ، أبا بكر  بايع الناس ((
أنـشدكم اهللا هـل تعلمـون    : علـيكم ولكـين حمـتج   ، إذا أمسـع وأطيـع     أن يبايعوا عثمان  

أنـشدكم بـاهللا هـل    : قـال . اللـهم ال : قـالوا ؟  مـين   #فيكم أحدا أحـق برسـول اهللا        
: قـالوا ؟ فيكم من أحد له عم مثل عمي محزة أسد اهللا وعـم رسـوله وسـيد الـشهدآء          

أنـشدكم بـاهللا هـل فـيكم مـن أحـد لـه أخ كـأخي جعفـر لـه جناحـان                 :قـال .اللهم ال 
أنشدكم باهللا هـل فـيكم مـن    : قال. اللهم ال: قالوا؟ ع املآلئكة   أخضران يطري ما م   

فأنشدكم : قال. اللهم ال : قالوا؟ أحد له زوجة مثل زوجي فاطمة سيدة نسآء اجلنة       
 احلـسن واحلـسني    هل فيكم مـن أحـد لـه سـبطان مثـل سـبطي         #باهللا وحبق نبيكم    

                                                        
  .٤٦منا قب املغازيل .  إذا حييت وحتىي): ب( يف )١(
ترمجـة  : وورد برواية أنت قاتل النـاكثني واملـارقني والقاسـطني يف املـصادر التاليـة      ، ٦٦ أمايل أيب طالب ص    )٢(

ــن عــساكر    ــي الب ــرقم ٢١٤ - ١/٢٠٠اإلمــام عل ــد  ، ١٢١٩ إىل ١١٢٠٦ ب ــع الزوائ و ، ٧/٢٣٨وجمم
واملعجــم األوســط ، ٢/٢٣٦ي يف الكامــل وابــن عــد، ١٦٤٠ بــرقم ٢/١٧٤وخمتــصر الزوائــد ، ٩/٢٣٥
ــرقم ٨/٢١٣ ــة  ، ٤/٤٤وتلخــيص احلــبري  ، ٨٤٣٣ ب ، ٣/١٣٩ومــستدرك احلــاكم  ، ٤/١٠٨وأســد الغاب

ــور   ــدر املنثـ ــاريخ بغـــداد  ، ٥/٧٢٥والـــسيوطي يف الـ ــة  ، ٨/٣٠٤وتـ ــة والنهايـ ، ٣٣٩ - ٧/٣٣٨والبدايـ
  .١٦٩ - ١٦/١٦٨والسيوطي يف اجلامع الكبري 

   .١/٢٠٥وميزان االعتدال  ، ٣٨٩٦وكفاية الطالب  ، ٢٤٦ مناقب املغازيل )٣(
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فأنـشدكم  : قـال . ال نعلمـه  اللـهم  :قـالوا ؟  )١(سيدي شباب أهل اجلنة إال ابين اخلالـة      
.  اللـهم ال نعلمـه  :قـالوا ؟  قبلـي د اهللاَ  هـل فـيكم مـن أحـد وحـ          #باهللا وحبق نبيكم    

 فأنشدكم باهللا وحبق نبيكم أيها النفر مجيعا هل فيكم من أحد صلى القبلـتني         :)٢(قال
فأنـشدكم بـاهللا وحبـق نبـيكم هـل فـيكم مـن        : قال. اللهم ال نعملـه  : قالوا ؟ )٣(غريي

 :قـال . اللـهم ال نعلمـه  : قالوا؟ غريي  )٤( وهو مشرك  #ر أبوه رسول اهللا     أحد نص 
    ا فأنشدكم باهللا وحبق نبيكم هل فيكم من أحد أذهب اهللا عنه الرجس وطهره تطهـري

فأنشدكم باهللا وحبق نبـيكم هـل فـيكم مـن أحـد        : قال.  اللهم ال نعلمه   :قالوا؟ غريي
ه ناجزا عنه عند كـل شـديدة    وإخراج # أقتل ملشركي قريش يف حرب رسول اهللا      

فأنـشدكم بـاهللا هـل فـيكم مـن أحـد مـسح          : قـال . اللهم ال نعلمـه   : قالوا ؟ترتل مين   
ألعطـني الرايـة غـدا رجـال حيبـه       :  عينيه وأعطاه الراية يوم خيرب وقال      #رسول اهللا   

 :قالوا؟ ليس برعديد وال جبان غريي    ، هياهللا ورسوله وحيب اهللا ورسوله يفتح اهللا عل       
فأنشدكم باهللا وحبق نبيكم هل فيكم من أحد نصبه رسول اهللا       : قال. ال نعلمه اللهم  

                                                        
  .وعيسى بن مرمي سالم اهللا عليهما ،  يعين ما حيىي بن زكريا )١(
  .ظن. من هنا تبدأ النسخة األصل واليت خبط املؤلف )٢(
 هـذا  وعليـه فلـيس يف  .  صلى يف املدينة إىل بيـت املقـدس مث حولـت القبلـة إىل الكعبـة     #املعلوم أن النيب     )٣(

ولكن عليا عليه السالم صلى قبـل النـاس مـع رسـول اهللا سـبع سـنني وكانـت القبلـة هـي بيـت                  ، احتجاج  
  .ألا قبلة آبائه ؛ املقدس وكان الرسول حيب التوجه إىل الكعبة

ألنــه كــتم ؛ وهــو متظــاهر بالــشرك ،مث أســلم واســتمر يف النــصرة ، وهــو مــشرك # مبعــىن نــصر الــنيب )٤(
ــي   ؛ ناقبــهإســالمه وهــذه مــن م  ــشرك $ألن القــوم الــذين احــتج علــيهم عل ــائهم إال ال   مل يعــرف مــن آب

 قرابـة  #وأما إسالم أيب طالب فمشهور فهو الذي ظـل يـدافع عـن رسـول اهللا          ، #واملعارضة للنيب   
ما عبـد   ($عام احلزن وقد روي عن علي : العام  ذلك#مسى رسول اهللا ، نصف قرن وعندما مات 
 كـانوا  :قـال ؟ قيـل فمـاذا كـانوا يعبـدون     . ب وال هاشم وال عبدمناف صنما قـط أيب وال جدي عبد املطل  

وقـد أفـرد العالمـة زيـين دحـالن كتابـا يف ذلـك        ). يصلون إىل البيت على دين إبراهيم اخلليل متمسكني بـه  
  ).أسىن املطالب يف إسالم أيب طالب(ومساه 
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 ٤٩ 

من كنت مواله فعلي مواله اللـهم وال مـن        : فقال،  للناس ولكم يوم غدير خم     #
فأنـشدكم بـاهللا هـل فـيكم مـن      : قـال . اللـهم ال : قالوا؟ وعاد من عاداه غريي  ، وااله

أنت أخـي وأنـا أخـوك    :  وقال لهبني املسملني'  يوم آخى  #أحد واخاه رسول اهللا     
 اللـهم  :قالوا؟ وأنت مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي     ، ترثين وأرثك 

فأنشدكم باهللا وحبق نبيكم هل فـيكم مـن أحـد بـارز عمـرا بـن عبـد         : قال. ال نعلمه 
فأنـشدكم بـاهللا وحبـق    : قـال . اللـهم ال نعلمـه  : قـالوا ؟ يوم اخلندق وقتله غريي  .. ود
ذهـب   حـني - هل فيكم من أحد وقف مع املآلئكة يوم حنني غريي     #ول اهللا   رس

فأنشدكم باهللا وحبق نبيكم هل فيكم من أحـد  : قال. اللهم ال نعلمه : قالوا؟ -الناس  
فأنـشدكم  : قـال . اللهم ال نعلمـه : قالوا؟ اشتاقت اجلنة إىل رؤيته بقول نبيكم غريي  

؟  يف أهلـه غـريي   # رسـول اهللا  باهللا وحبق نبـيكم هـل فـيكم مـن أحـد هـو وصـي           
فأنشدكم باهللا هل فيكم من أحد له سبق مثل سـبقي يف          : قال. اللهم ال نعلمه  : قالوا

فأنشدكم باهللا وحبق نبيكم هل فيكم من أحـد         : قال.  اللهم ال نعلمه   :قالوا؟ األسالم
: قـال . اللهم ال نعلمـه : قالوا؟  ودوابه عند موته غريي    #ورث سالح رسول اهللا     

ووزيـر مثـل   ، شدكم باهللا وحبق نبيكم هل فيكم من أحـد لـه شـقيق مثـل شـقيقي           فأن
فأنـشدكم بـاهللا وحبـق نبـيكم هـل فـيكم مـن         : قال. اللهم ال نعلمه  : قالوا؟ )١(وزيري

وأضـجعين يف   ،)٢( مين حني اضـطجع يف مـضجعي    #أحد هو أغىن عن رسول اهللا       
ــي  ، مــضجعه ــه مهجــة دم ــذلت ل ــه بنفــسي   وب ــالوا؟ وأقي ــهم: ق ــهالل ــال. ال نعلم : ق

                                                        
يف هـامش نـسخة العالمـة حممـد     :لفظـه  مـا  ١١٩يف هـامش األمـايل الـصغرى ص      . هكذا يف املخطوطـات      )١(

وكـذلك الـوزير   ، كل ذلك بشرف انفراده عنـهم  ) ع(حيتمل أن يكون أراد به جعفر     : الشقيق: حيىي مطهر 
  .متت. انتهى ذكر معناه محيد يف حماسنه. حيتمل األخ كما تقدم

  .مضجعه : نسخة  يف)٢(
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 ٥٠ 

وحبــق نبــيكم هــل فــيكم مــن أحــد لــه ســهمان كــسهمي ســهم يف   ، فأنــشدكم بــاهللا
وحبـق نبـيكم    ، فأنشدكم بـاهللا  : قال. اللهم ال نعلمه  : قالوا؟ وسهم يف العامة  ، اخلاصة

ــول اهللا        ــدا برس ــدث عه ــو أح ــد ه ــن أح ــيكم م ــل ف ــين#ه ــالوا؟  م ــهم ال : ق الل
هل فـيكم مـن أحـد ويل غـسل رسـول اهللا          ، وحبق نبيكم ، فأنشدكم باهللا : قال.نعلمه
ــالوا؟  بــالروح والرحيــان مــع املآلئكــة املقــربني غــريي  # ــال.اللــهم ال نعلمــه: ق : ق

اغـسلين  : #هل فـيكم مـن أحـد قـال لـه رسـول اهللا              ، وحبق نبيكم ، فأنشدكم باهللا 
. اللـهم ال نعلمـه  : قـالوا ؟، فإنه ال يرى أحد شيئا من عوريت إال عمي غـريك يـا علـي           

 يف حفرتـه  #نشدكم باهللا وحبق نبيكم هل فيكم من أحد وضع رسول اهللا     فأ: قال
، فأنـشدكم بـاهللا وحبـق نبـيكم    : قـال . اللهم ال نعلمه : قالوا؟ أكفانه غريي  ولف عليه 

≅ &: أمر اهللا مبودته من السمآء حيـث يقـول   هل من أحد   è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) 

nο ¨Š uθyϑ ø9 $# ’Îû 4’n1ö� à) ø9$# 3 ^]فأنـشدكم بـاهللا    : قـال .اللـهم ال نعلمـه    : قـالوا ؟ غـريي  ]٢٣: الشورى
حيل له فيه مـا حيـل   ،  يف مسجده#رسول اهللا  وحبق نبيكم هل فيكم من أحد جار   

وأمـر اهللا نبيـه بـسد أبـواب     ، #وحيرم عليه مـا حيـرم علـى رسـول اهللا        ، لرسول اهللا 
فأنــشدكم بـاهللا وحبــق  : قــال .اللــهم ال نعلمـه : قـالوا ؟ غــريي وأخـرجهم ، املهـاجرين 

سـددت  :  حـني قـال لـه ذووا قرابتـه    #نبيكم هل فيكم من أحد قال له رسول اهللا     
مـا أنـا   : #فقـال رسـول اهللا   ، #وتركـت عليـا   ،أبوابنـا وأخرجتنـا مـن مـسجدك    

وتـرك  ، لكن اهللا أمرين بإخراجكم، وال سددت أبوابكم وال تركت عليا     ، أخرجتكم
وكفـى بـه شـهيدا    ،اللهم اشهد : $قال علي   .هم ال نعلمه  الل: قالوا؟ عليا ومل خيرجه  

شــأنكم ، أمســع وأطيــع وأتبــع وأصــرب حــىت يــأيت اهللا بــالفتح مــن عنــده، بــيين وبيــنكم
  :مث قال هذه األبيات، فاصنعوا ما بدا لكم
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ــهري  ــي وصـــ ــنيب أخـــ ــد الـــ   حممـــ
   

  ســــيد الــــشهداء عمـــــي   ومحــــزة   
  وجعفـــر الـــذي يـــضحي وميـــسي     

 
ــي     ــن أمــ ــة ابــ ــع املآلئكــ ــري مــ   يطــ

ــي     ــكين وعرســ ــد ســ   وبنــــت حممــ
  

ــي    ــدمي وحلمــ ــا بــ   مــــشوط حلمهــ
ــها     ــداي منـــ ــد ولـــ ــبطا أمحـــ   وســـ

  
  فـــــأيكم لـــــه ســـــهم كـــــسهمي     

   اًســـــــبقتكم إىل اإلســـــــالم طـــــــر  
  

ــ   ــي غالمــ ــت أوان حلمــ ــا بلغــ   ا مــ
ــة يل علـــــيكم       وأوجـــــب بالواليـــ

  
ــم     ــدير خـــ ــوم غـــ ــول اهللا يـــ   رســـ

الـشاعر املعـروف    عـن أيب الفـرج عبدالواحـد بـن حممـد املخزومـي          وروينا باإلسـناد    
ي نيف ومخسني وثالمثائة عند أيب علـي حممـد بـن    نكنت بصور يف سِ   : قال، )١(بالببغا

وإمنـا لقـب بـذلك ألنــه اسـتأمن مـن عـسكر القرامطـة إىل أصــحاب        ، علـي املـستأمن  
فجآءه قاضيها أبوالقاسم بن إبان وكان شـابا       ، السلطان بالشام وهو على محاية البلد     

فلمـا دخـل   ،  فاسـتأذن عليـه فـأذن لـه     واسع املال عظيم الثروة ليالً      جليالً أديبا فاضالً 
وهـو أن يف هـذه البلـد    ، أيها األمري قد حدث الليلة أمر ما لنـا مبثلـه عهـد       : قال، عليه

: يقوم كل ليلة يف الثلث األخري فيطوف يف البلد ويقول بـأعلى صـوته        ، ا ضرير رجالً
وأن ، يا مبغض معاوية عليك لعنة اهللا    ، ا اهللا يا مذنبني استغفرو  ، يا غافلني اذكروا اهللا   

فجـآءتين الليلـة وأيقظـتين    ، يت اليت ربتين كانت هلا عـادة يف أن تنتبـه علـى صـياحه              راب
كنت نآئمة فرأيت يف منامي كأن الناس يهرعون إىل املسجد اجلـامع فـسألت        : قالت

ورأيـت  فتوجهـت إىل املـسجد فدخلتـه    ؛  هنـاك #رسـول اهللا   : فقـالوا ، عن السبب 
، وعـن مينيـه ويـساره غالمـان واقفـان     ،  على املنرب وبـني يديـه رجـل واقـف    #النيب  

حىت رأيت ذلـك الـضرير   ،  عليهم السالم   ويرد #والناس يسلمون على رسول اهللا      

                                                        
  .لقب بذلك للثغة كانت فيه : قال يف احلاشية )١(
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 -كذا وكذا و أعادت ما يقولـه يف كـل ليلـة     : ويقول، الذي يطوف يف البلد ويذكر    
فقـال الرجـل   ،وعـاوده فـأعرض عنـه    ،  فـأعرض عنـه    #م علـى الـنيب      قد دخـل فـسلَّ    

 حرمتـه  مم عليـك فلِـ  يا رسول اهللا رجل من أمتك ضرير حيفظ القـرآن يـسلَّ    : الواقف
فالتفـت  ، يا أبا احلسن هذا يلعنك ويلعن ولدك منذ ثالثـني سـنة           : فقال له ؟ الرد عليه 

فـصفعه صـفعة     اصـفعه : فقـال ، فإذا أنا برجـل قـد بـرز       ، يا قنرب : الرجل الواقف فقال  
وهذا هو الوقت الذي جـرت عادتـه   ! مث انتبهت فلم أمسع له صوتا  ، على وجهه فخر  

 فقلـت أيهـا األمـري تنفـذ مـن يعـرف       :قـال أبـو الفـرج    .بالصياح والطواف والتـذكري     
فنـا أن امرأتـه ذكـرت    عرفجآءنـا ي ، ا ليخرب أمـره  قاصدفأنفذنا يف احلال رسوالً   ، خربه

، فمنعـه مـن التطـواف والتـذكري     )١( قفـاه أنه عرض له يف هذه الليلة حكاك شـديد يف       
فركبنـا وقـد   ،  أيهـا األمـري هـذه آيـة وحنـب أن نـشاهدها       :فقلت أليب علـي املـستأمن     
، وجئنا إىل دار الضرير فوجدناه نآئما على وجهـه خيـور    ، بقيت من الليل بقية يسرية    

 وكـان ، وأشارت إىل قفاه،  انتبه وحك هذا املوضع   :فقالت، فسألنا زوجته عن حاله   
وهو اآلن علـى مـا   ، وقد اتسعت اآلن وانتفخت وتشققت، قد ظهر فيه مثل العدسة 

فلمـا أصـبح تـويف فأكـب أهـل صـور        ، فانصرفنا وتركنـاه  ، تشاهدون خيور وال يعقل   
 واتفـق أين ملـا وردت إىل بـاب عـضد    : قال أبـو الفـرج   . على تشييع جنازته وتعظيمه   

زمـت دار خازنـه أيب نـصر خرشـيذ     الدولة باملوصـل يف سـنة مثـان وسـتني وثالمثآئـة ل          
فحـدثت  ، وكان جيتمع فيها كل يوم خلق كثري من طبقات النـا س     ، يزديار بن مافنه  

وأبـو  ، منهم القاضي أبو علي التنوخي رمحه اهللا: ذه احلكاية مجاعة يف دار أيب نصر     
، وابــن طرخـان وغريهــم ، وأبــا إسـحاق النـصييب  ، ايبالقاسـم احلـسني بــن حممـد اجلنـ    

                                                        
  ).قفاه( سقطت  يف األصل)١(
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  واستبعد ما حكيته على أشنع وجـه غـري القاضـي أيب علـي رمحـه اهللا      علي م رد فكله
 ا         فإنه جومث ، ز أن تكون هذه احلكاية صحيحة وشيدها وحكى يف مقابلتها ما يقار

 فحضرت دار أيب نصر على العادة واتفـق حـضور   ،  يسرية)١(ديدةمضت على هذه م
: فقـال .  شاب مل أعرفـه فاسـتثبته     فىت عليفلما استقر يب الس سلم      ، أكثر اجلماعة 

ا مكـررة  فبـدأت فأقـسمت عليـه بـاهللا ميينـ     ، أنا ابن أيب القاسم بـن أبـان قاضـي صـور          
نعـم عنـدي   : فقـال ، مؤكدة وبأميان كثرية مغلظة حمرجـة إال صـدق فيمـا أسـأله عنـه       

 عـم هـو ذاك  ن: فقلـت ،  وميتته الطريفةرأنك تريد أن تسألين عن املنام والضرير املذكَّ    
 فعجبوا من ذلـك واسـتطرفوه وأنـشد الـساري        ، فبدأهم وحدثهم مبثل ما حدثتهم به     

  :قال أنشدنا والدي لنفسه
ــه       لـــــن يبلغـــــوا مـــــدح الـــــنيب وآلــــ

   
ــاهوا     قـــــــوم إذا مـــــــا باملـــــــدآئح فـــــ

ــال يل    ــدث قـــ ــول إذا حتـــ ــل يقـــ   رجـــ
 

  جربيــــــــــل أرســــــــــلين إليــــــــــك اهللا  
روينـا عـن    . ر للـشجعان  املقطِّـ ، لألقـران  املبيـد ،  يف امليدان   يف اجلهاد السابق   $وهو    

وكيـف ال أحبـه   : قلـت ؟ أحتب عليـا    : قال يل معاوية  : مصعب بن سعد عن أبيه قال     
أنـت مـين مبرتلـة هـارون مـن موسـى غـري أنـه ال نـيب          :  يقول له#وقد مسعت النيب    

   :ويقول، ولقد رأيته بارز يوم بدر وهو حيمحم كما حيمحم الفرس، بعدي
  )٢ () مينوانُالعما تنقم احلرب (

  ي ســــــنبــــــازل عــــــامني حــــــديثٌ
   

ــين     ــأين جــــ ــل كــــ ــنحنح الليــــ   ســــ
  

                                                        
   )مدة:(األصل  يف)١(
كـأم جعلـوا األوىل    مـن احلـرب الـيت قوتـل فيهـا مـرة بعـد مـرة        : والعـوان . فقط) أ (  ما بني القوسني يف    )٢(

  .٤٦٣خمتار الصحاح . بكرا 
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  ملثل هذا ولدتين أمي :مث قال

 فما رجع حىت خضبدخـل علـي بـن    :  عـن عبـداهللا قـال   وروينا. )١(ا سيفه دم
 وسـيفه يقطـر دمـا    # علـى رسـول اهللا    يوم قتل عمـرو بـن عبـد ود     $أيب طالب   

وال تتحـف ـا أحـدا    ، حفـة مل تتحـف ـا أحـدا قبلـه      اللهم احتف عليا بت   : #فقال  
هديـة  : فإذا فيهـا سـطران مكتوبـان   ،  بأترجة#فهبط جربيل على النيب   : قال، بعده

  : يف قتل عمرو بن عبد ود$وأنشد ، )٢(من الطالب الغالب إىل علي بن أيب طالب
ــي   هكــــذا  تقــــتحم الفــــوارس أعلــ

   
  عـــــين وعنـــــهم أخـــــربوا أصـــــحايب  

ــنعين    ــوم ميـــ ــيظيت اليـــ ــرار حفـــ    الفـــ
 

  ّــصم ــابمومـــ ــام لـــــيس بنـــ    يف اهلـــ
  ةً أليــــآىل ابــــن عبــــد حــــني شــــد     ي

  
ــ     ــتمعوا ِمـ ــت فاسـ ــذاب نوحلفـ   الكـ

ــالتقى   ــل فــــ ــصد وال يهلــــ   أن ال يــــ
  

ــراب     ــضطربان أي ضـــ ــالن يـــ   رجـــ
  ــر ــه متقطـــ ــني رأيتـــ   افـــــصددت حـــ

  
ــني دكــــــادٍك      وروايبكاجلــــــذع بــــ

ــو انــــين    ــه ولــ ــن أثوابــ    وعففــــت عــ
   

  ــت ــكنــــ ــزر املقطَّــــ ــوايب بــــ   ين أثــــ
 يـوم أحـد سـت عـشرة        $لقـد أصـابت عليـا       :  عن سـعيد بـن املـسيب قـال         وروينا  

   .$فما كان يرفعه إال جربيل ، كل ضربة تلزمه األرض، ضربة
: وكـان جاهليـا قــال  ، عـن املنتجـع بــن قـارض النهـدي أن أبـاه حدثــه     وروينـا  

، #رسول اهللا ولقينا ، وكنت امرأ ندبا يسودين قومي، شهدت هوازن يوم هوازن
، وال يـربز إليـه شـجاع إال أرداه   ، فرأيت يف عسكره رجال ال يلقـاه قـرن إال دهدهـه       

                                                        
  .١٤/٥٩وينابيع املودة  ، ٢٠٧ برقم ١٨١وعمدة عيون الصحاح ، ٤٨ رقم ٤٨مناقب ابن املغازيل  )١(
  .٧٨ الطالب للكنجي كفاية )٢(
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شـديد  ، وكان واهللا مـا علمتـه حوشـي القلـب      ، فصمد له وبرز إليه اجللموز بن قربع      
فحـدت عنـه   ، فاختلى قحف رأسه على أم دماغه     ، فأهوى له الرجل بسيفه   ، الضرب

ال يـدنو مـن   ، وال يـؤم إال صـناديد الرجـال   ، وجعلت أرمقه وهـو ال يقـصد ركاكـة        
ــه ــا#وكانــت الــدآئرة حملمــد  ، رجــل إال قتل ــك ،  علين ــت،فأســلمت بعــد ذل  فتعرف

، فخلتـه أربـع أصـابع    وتاهللا لقد رأيت زنـده ، $فإذا هو علي بن أيب طالب   ، الرجل
:  قـال $وروينا عن عبداهللا ابن احلـسن     . وإن أول خنصره كأخر مفصل من مرفقه      

  . اثنني وسبعني مربزا# بني يدي رسو ل اهللا $بن أيب طالب بارز علي 
دفـع إىل  ، وقسم للناس الغنآئم،  ملا قفل من غزوة تبوك# يف خرب أنه   وروينا

 أيهـا النـاس هـل أحـد       :#فقـال رسـول اهللا      ! فـأنكر ذلـك قـوم     ،  سـهمني  $علي  
فرس األبلـق  أيها الناس أما رأيتم صاحب ال: قال. ال يا رسول اهللا   :قالوا؟ أصدق مين 

: قـال ؟ فمـاذا .  رأيناه يا رسـول اهللا  :قالوا؟ ويف امليسرة   ، أمام عسكرنا يف امليمنة مرة    
وقـد جعلتـه البـن    ،  إن يل سهما مما فتح اهللا عليـك    : قال يل يا حممد    $ذلك جربيل   

 بقـول  $فكنت فيمن بـشر عليـا   : قال أنس، عمك علي بن أيب طالب فسلمه إلىه      
والغمـام الـذي   ، العلم البحر الذي ال ينتهي إىل قراره       يف   $وكان  . #رسول اهللا   

  .ال يقلع دمية مدراره
وعلي ، أنا مدينة العلم(( : أنه قال# املوثوق به إىل النيب    روينا باإلسناد  وقد  

))فمن أراد املدينة فليأت الباب    ، باا
،  أنا مدينـة احلكمـة وعلـي باـا    ((:#وقال  )١ (

                                                        
واحلـاكم يف  ، ٤٥٦ بـرقم  ١/٣٣٤وشواهد الترتيل للحسكاين ، ٩٩٧ -٩٨٤ برقم  ٢/٤٦٤ابن عساكر    )١(

وينـابيع املـودة   ، ٢٢٠وكفايـة الطالـب    ، ١٨وابـن املغـازيل     ، ٤/٩٥وأشـد الغابـة     ، ١٢٧، ٣/١٢٦املستدرك  
 بـرقم  ٩/٤٧٣وجـامع األصـول   ، ٧٧وذخائر العقـىب  ، ٧/٢١٩وابن أيب احلديد   ، ٣/٢٠٥واالستيعاب  ، ٧٧

واجلــامع ، ١/٤٥١واجلـامع الــصغري للـسيوطي   ، ٣٦٣ومــسند الكـاليب  ، ٢/٢٥٠وفـضائل اخلمـسة   ، ٦٤٨٩
وأبــو ، ٣/١٥٠والعقيلـي يف الــضعفاء  ، ٢/٢٥٥والريــاض النــضرة ، ٧٨٨١ بـرقم  ١٦/٢٥٩الكـبري للــسيوطي 
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))فليأت الباب ،فمن أراد احلكمة  
ال أبقاين اهللا ملعـضلة ال أرى  : وعن عمر أنه قال  . )١ (

)) لوال علي هللك عمـر  (( :وعنه، )٢(فيها ابن أيب طالب   
: قـال  tوعـن ابـن عبـاس   . )٣ (

ولـسآئر النـاس    ، لعلـي منـها مخـسة أسـداس خاصـة         : وجدنا العلم على سـتة أسـداس      
: ال قواطـع  خص$ لعلي  ((:وعنه رمحه اهللا تعاىل قال    . ويشاركهم فيه ، سدس واحد 

وصـرب إذا   ، وفقـه بالتأويـل   ، وعلم بالترتيـل  ، #وصهر بالرسول   ، بسطة يف العشرية  
  .))نزال دعيت

واحلــسام ، كــان واهللا يــشبه القمــر البــاهر ((:$وعنــه يف صــفة أمــري املــؤمنني   
فأشـبه مـن القمـر ضـوءه        ، والليـث اخلـادر   ، والفـرات الزاخـر   ، والربيـع البـاكر   ، الباتر

ومن الفرات جـوده   ، ومن الربيع خصبه وحيآءه   ،  حده وجآلءه  ومن احلسام ، وآءه
  .ومن الليث شجاعته ومضآءه، وسخآءه

                                                                                                                                                   
، ٧/٣٩٦ايـة والنهايـة البـن كــثري    والبد، ٦٥وتـاريخ جرجـان   ، ٣٤٦بـرقم  ١/٣٠٨نعـيم يف معرفـة الـصحابة    

وـذيب التهـذيب   ، ٢/١١٧وحاوي الفتاوى للـسيوطي   ، ٣٣٧والصواعق احملرقة   ، ٩/٣٣٦وتفسري القرطيب   
، ١/٤٤والفـردوس للـديلمي   . ٣٤٩والفوائد اموعـة للـشوكاين   ، ١٥٩وتاريخ اخللفاء للسيوطي   ، ٧/٣٨٧

والطـــرباين يف الكـــبري ، ١/١٨٣ب اللدنيـــة واملواهـــ، ١١/٤٨، ٧/١٧٣، ٤/٣٤٨وتـــاريخ بغـــداد للخطيـــب 
، ٣/١٢٤٧، ١٩٥، ١/١٩٣وابن عـدي يف الكامـل   ، ٦٩وأسىن املطالب يف مناقب آل أيب طالب  ، ١١/٦٦

مـن مائـة   ، ٦/٦١واألميين يف الغدير ، ٩/١١٧وجممع الزوائد   ، ٣٥٣-١/٣٥٠وابن اجلوزي يف املوضوعات     
 ولقـد خـصص لـه املـيالين ثالثـة     ، ٣٦٤٦٣، ٣٢٩٨٠، ٣٢٩٧٨وكرت العمال بـرقم   ، وثالثة وأربعني مصدرا  

  .١٢ ،١١ ، ١٠جملدات من كتابه نفحات األزهار 
ــذي  )١( ــرقم ٥/٥٩٦الترم ــداد  ، ٣٧٢٣ ب ــاريخ بغ ــد  ، ١١/٢٠٤وت ــب أمح ــرقم ٢ومناق ــسان ، ١٠٨١ ب ول

ــزان  ، ٢٦٧٩ بـــرقم ٢/٥١٦ومـــصابيح الـــسنة للبغـــوي  ، ٥/١٨٢٣وابـــن عـــدي ، ٥/٧٠، ٤/٣٣٢امليـ
  .١٢٨ برقم ١١٩ومناقب ابن املغازيل  ،٣٢٨٨٩ برقم ١١/٦٠٠وكرت العمال ،٧٧ وذخائر العقىب

 ، ٨٢وذخــائر العقــىب ،  تفــسري ســورة الــتني ١١/ ١٦/٣٢والفخــر الــرازي  ، ٣٨٤/ ١فرائــد الــسمطني  )٢(
   .٣/٥٠وابن عساكر 

 ٢/١٩٤ة والريـاض النـضر   ، ١/٣٥١وفرائـد الـسمطني     ، ٣٣٥جمموع اإلمام زيد     ، ٢٢٠/ ٢األحكام   )٣(
   .٣/٢٠٦وأسد الغابة  ، ٨٣/ ٦الغدير ، 
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فـذكر علـي بـن    ، كنت عند جعفر بن حممـد :  عن سعيد بن كلثوم قال  وروينا
واهللا ما أكل علي مـن الـدنيا حرامـا قـط حـىت مـضى         : مث قال ،  فأطراه $أيب طالب   

ومـا  ، برضى إال أخـذ بأشـدمها عليـه يف دينـه       وما عرض له أمران قط مها هللا        ، لسبيله
وما أطاق عمل رسول اهللا ، فقدمه أمامه ثقة به نازلة إال دعاه #نزلت برسول اهللا  

، وإن كان ليعمل عمل رجل كأن وجهه بني اجلنـة والنـار        ،  من هذه األمة غريه    #
ولقـد أعتـق مـن مالـه ألـف مملـوك يف طلـب         ، وخياف عقاب هـذه   ، يرجو ثواب هذه  

وإن كـان ليقـوت أهلـه    ، ورشح منه جبينه ، مما كد بيده  ، والنجاة من النار  ، هللاوجه ا 
إذا فضل شـيء عـن يـده مـن     ، وما كان لباسه إال الكرابيس، بالزيت واخلل والعجوة  
وإن كـان أقـرب   ، وما أشـبهه مـن ولـده وال أهـل بيتـه أحـد      ، كمه دعا باجللم فقصه   

  .عليهما السالمالقوم شبها به يف لباسه وفقهه علي بن احلسني 
فتـذاكرنا  ، #كنـا جلوسـا يف مـسجد رسـول اهللا     : وعن عروة بن الزبري قال    

،  أال أخــربكم بأقــل القــوم مــاال :فقــال أبــو الــدردآء، وبيعــة الرضــوان، أعمــال بــدر
علـي ابـن أيب     : قـال ؟  مـن هـو    :قـالوا ؟ وأشـدهم اجتـهادا يف العبـادة      ، وأكثرهم ورعا 

مث ابتدر لـه  ،  أهل الس إال معرض عنه بوجههفواهللا إن كان يف مجاعة   : قال، طالب
يا عومير لقد تكلمت بكلمة ما وافقـك عليهـا أحـد منـذ       : رجل من األنصار فقال له    
؛ وليقـل كـل امـرء مـا رأى    ، يـا قـوم إين قآئـل مـا رأيـت     : أتيت ا فقال أبو الـدردآء    

، لنخـل واستتر بفسالن ا، واختفى ممن يليه ، وقد اعتزل عن مواليه   ، $شهدت عليا   
 إهلـي  :وهـو يقـول  ، ونغمة شجي، فإذا أنا بصوت حزين، حلق مبرتله: فافتقدنه فقلت 

وكم من جريرة تكرمـت عـن كـشفها     ، كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنعمتك      
فما أنـا مؤمـل   ، وعظم يف الصحف ذنيب، إهلي إن طال يف عصيانك عمري   ، بكرمك

فـإذا هـو   ، واقتفيت األثر، الصوتفشغلين ، وال أنا براج غري رضوانك ، غري غفرانك 
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الليـل   فركـع ركعـات يف جـوف      ، وأمخلـت احلركـة    ،فاسـتترت منـه   ،  بعينـه  $علي  
' فكـان ممـا نـاجى     ، والبث والشكوى ، مث فزع إىل الدعآء واالستغفار والبكآء     ، الغابر

مث أذكر العظيم من أخـذك   ، إهلي أفكر يف عفوك فتهون علي خطيئيت       :به ربه أن قال   
ــا ناســيها وأنــت   : مث قــال، بلــييتفــتعظم عليــه  آه إن أنــا قــرأت يف الــصحف ســيئة أن

يرمحـه  ، وال تنفعه قبيلتـه   ، فياله من مأخوذ ال تنجيه عشريته     ، خذوه: فتقول، حمصيها
آه مـن نـار نزاعـة    ، آه من نار تنضج األكباد والكلـى :مث قال، أذن فيه بالندآء املأل إذا 
  .آه من ملهبات لظى، للشوى

غلبــه النــوم : فقلــت،  يف البكــآء فلـم أمســع لــه حــسا وال حركـة  مث أنعــم:  قـال 
فحركتـه فلـم    ، فـإذا هـو كاخلـشبة امللقـاة       ، أوقظه لصالة الفجـر فأتيتـه     ، بطول السهر 

مـات واهللا علـي بـن أيب    ، إنـا هللا وإنـا هللا راجعـون       : فقلـت ، فزويته فلم يـرتو   ، يتحرك
يـا أبـا   : مـة عليهـا الـسالم   فقالـت فاط ، فأتيت مرتلـه مبـادرا أنعـاه إلـيهم       : قال، طالب

مث أتوه مبآء فنضحوه على وجهه    ، الدردآء هي واهللا الغشية اليت تأخذه من خشية اهللا        
: فقـال ، مما أراه ترتله بنفـسك    : فقلت؟ ما بكآؤك : فقال، فنظر إيل وأنا أبكي   ، فأفاق

ــف لــو رأيــتين وقــد دعيــت إىل احلــساب    ــدردآء فكي ــا ال ــا أب وأيقــن أهــل اجلــرآئم  ، ي
فوقفـت بـني يـدي امللـك       ، وزبانيـة أفظـاظ   ، واحتوشـتين مآلئكـة غـالظ     ، )١(بالعقاب

لكنت أشد رمحة يل بني يـدي مـن ال     ؛ ورمحين أهل الدنيا  ، اجلبار قد أسلمين األحبآء   
  !ختفى عليه خافية

  . مثل ذلك#ما رأيت أحدا من أصحاب حممد : قال أبو الدردآء

                                                        
  .بالعذاب ):ج(يف  )١(
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ضــرار بـن ضــمرة  دخـل  :  عــن حممـد بــن الـسآئب عــن أيب صـاحل قــال   وروينـا 
: قـال ؟ أو تعفيين يا أمري املؤمنني    : فقال،  صف يل عليا   :فقال له ، الكناين على معاوية  

، يقـول فـصال   ، شـديد القـوى   ، فإنه كـان واهللا بعيـد املـدا       ، إذ ال بد  : قال، ال أعفيك 
يستوحش مـن  ، )١(وتنطق احلكمة من نواحيه، يتفجر العلم من جوانبه ، وحيكم عدال 

، طويـل الفكـرة  ، وكـان واهللا غزيـر الدمعـة    ، يستأنس بالليل وظلمتـه   و،الدنيا وزهرا 
  .ومن الطعام ما خشن، يعجبه من اللباس ما قصر، وحياسب نفسه، يقلب كفيه

وكـان مـع قربـه منـا ال         ، وجييبنا إذا سـألناه   ، كان واهللا كأحدنا يدنينا إذا آذناه     
، وحيب املـساكني ، الدينيعظم أهل ، وإن تبسم فمثل اللؤلؤ املنظوم ، نكلمه هيبة منه  

فأشـهد بـاهللا لقـد رأيتـه يف      ، وال ييأس الضعيف مـن عدلـه      ، ال يطمع القوي يف باطله    
قابـضا علـى    ، ممثال يف حمرابه  ، وغارت جنومه ، وقد أرخى الليل سدوله   ، بعض مواقفه 

يـا  : وكأين أمسعه اآلن وهو يقـول ، ويبكي بكآء احلزين، يتململ متلمل السليم ، حليته
هيهــات ، أم يب تــشوقت،  أيب تعرضــت:مث يقــول للــدينا، بنــا يتــضرع إليــهربنــا يــا ر

، وخطـرك كـبري  ، فعمـرك قـصري  ، قد بتتك ثالثا ، ال حان حينك   هيهات غري غريي  
فوكفت دموع معاوية على    : قال، ووحشة الطريق ، وبعد السفر ، آه آه من قلة الزاد    

كـذا كـان   : فقـال ، بكـآء وقد اختنق القـوم بال ، وجعل ينشفها بكمه، حليته ما ميلكها  
، وجد مـن ذبـح واحـدها يف حجرهـا     : قال ؟أبو احلسن فكيف وجدك عليه يا ضرار      

   .)٢(مث قام فخرج، وال يسكن حزا، ال ترقأ دمعتها

                                                        
  .نواجذه ): ج،ب(يف  )١(
  . وصفة الصفوة٣/٢٠٩واالستيعاب  ، ٣٦١ رقم ١/١٢٦حلية األولياء  )٢(
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اجتمع نفر من قريش فيهم علي : عن زيد بن علي عليهما السالم قال  وروينا   
تــهو إىل علــي بــن أيب فقـالوا شــيئا مــن الــشعر حـىت ان  ،  فتفــاخروا$ابـن أيب طالــب  

  :$فقال ،  يا أبا احلسن قل فقد قال أصحابك: فقالوا$طالب 
ــه ــصر نبيــــــــ   اهللا أكرمنــــــــــا بنــــــــ

   
ــالم     ــآئم اإلســــ ــام دعــــ ــا أقــــ   وبنــــ

ــه    ه وكتابــــــ   وبنـــــــا أعــــــــز نبيــــــــ
 

ــدام   ــصر واإلقـــــــ ــزه بالنـــــــ   وأعـــــــ
ــل   ــيوفنا  يف كـــ ــري ســـ ــرك تطـــ   معتـــ

  
ــام     فيهــــا اجلمــــاجم مــــن قــــراح اهلــ

ــا    ــل يف أبياتنـــــــ ــا جربيـــــــ   ينتابنـــــــ
  

ــ   ــام بفــــ ــالم واألحكــــ   رآئض اإلســــ
ــستحلًّ    ــون أول مـــــ ــ فنكـــــ   هحلَّـــــ

  
  ــر    هللا كــــــــــل حــــــــــرام ٍموحمــــــــ

ــن اخليــــار مــــن الربيــــة كلــــها         حنــ
  

  ونظامهـــــا وزمــــــام كـــــل زمــــــام    
ــة     ــل كريهــ ــرات كــ ــضو غمــ   اخلآئــ

  
ــام   ــوادث األيـــــ ــضامنون حـــــ   والـــــ

  واملربمـــون قـــوى األمـــور بعـــزمهم     
  

ــرام    ــر اإلبــــــ ــضون مرايــــــ   والناقــــــ
   ــآئل ت ــرب وســ ــا كــ ــآئل أبــ ــبســ   اعــ

  
ــري واألزالم    ــل العــــــ ــا وأهــــــ   عنــــــ

  إنــــا لنمنــــع مــــن أردنــــا مــــنعهم       
  

ــود بـــــــاملعروف واإلنعـــــــام       وجنـــــ
ــيوفنا   ــة اخلمـــــيس ســـ ــرد عاديـــ   وتـــ

  
  )١(وتقـــــيم رأس األصـــــيد القمقـــــام  

، قال أهـل الـشام حملمـد بـن احلنفيـة       :  عن علي بن احلسني عليهما السالم قال       وروينا  
فقـال هلـم   ، هـذا ابـن أيب تـراب   ، هـذا ابـن أيب تـراب    : وقد برز يف بعض أىام صفني     

وحــصب جهــنم أنــتم هلــا ، وحــشو النفــاق، إخــسئوا ذريــة النــار: حممــد بــن احلنفيــة
مـن  ، ويعـسوب املـؤمنني   ، والقمـر املـنري   ، والنجم الثاقب ، عن األسل النافذ  ، واردون

                                                        
   .٤٢/٥٢٢وتاريخ ابن عساكر  ، ٩٢ديوان اإلمام علي ص  )١(
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وكـان  ، وتلعنوا كما لعن أصحاب الـسبت     ، قبل أن تطمس وجوه فترد على أدبارها      
  . أمر اهللا مفعوال

أصـنو  ، بـل ينظـرون إليـك وهـم ال يبـصرون     ، أو ال تدرون أي عقبة تتسنمون 
  وفاز خبصل، هيهات برز واهللا بسبق، ضلة بكم؟  تستهدفون#رسول اهللا 

، وتقطعــت دونــه الرقــاب، فاحنــسرت عنــه األبــصار،  حمــرزا القــصبات ســبقه
من مكان  وأىن هلم التناوش    ، وفام الطلب ، وكرثهم السعي ، واحتفزت دونه رجال  

وأىن ، أو ســدوا املكـان الــذي ســدوا ، فخفــضا أقلـوا ال أبــا ألبـيكم مــن اللـوم   . بعيـد 
والبـادي  ، وشـبيه هـارون إذ منحـوا    ،  إذ شـفعوا   #تسدون مسد أخـي رسـول اهللا        

والــصابر مــع هاشــم يــوم هاشــم إذ  ، واملــدعو إىل خيــرب إذ نكلــوا، ببــدر إذا ابتــدروا
  !ألسرارومستودع ا واخلليفة على املهاد، حصلوا

ــنب    ــن لـ ــارم ال قعبـــان مـ ــك املكـ   تلـ
   

ــواال     شـــــيبا مبـــــآء فعـــــادا بعـــــد أبـــ
ودرجا يف ، وتفيئا يف ظل، وأىن يبعد عن كل مكرمة وعال وقد منته ورسول اهللا أبوة   

، للنبــوءة #فرســول اهللا ، منتجبــان مطهــران مــن الــدنس، وربيــا يف حجــر، ســكن
وطمـس عنـها    ، ها سـنة االسـتبداد    خالفة قد رفع اهللا عنـ     ،  للخالفة $وأمري املؤمنني   

يرحضها عن مال اهللا حىت عـضها  ، وسم الذلة فقد حألها عن شرا أخذا بأكظامها       
وجمتـه  ، فلفظتـه أفواههـا  ، فجرجرت جرجرت العود، و مضها فرض الكتاب  ،الثقاف
واستنـشقتم  ، حـىت أقـشع عـنكم ريـب الذلـة         ، ومل يزل على ذلك وكـذلك     ، شفاهها

، مكتـهل احلنكـة   ، )٢(سياسة مـأمون اخلرفـة    ،  قسمة السوآء  وتطعمتم، النصفة )١(ريح
، لقاصـيتكم  جامعـا ، كاليـا حلـوزتكم   ، يبيت بالربوة ، قمن بدوآئكم ، طب بأدوآئكم 

                                                        
    .روح ): ج( يف  )١(
  .احلرفة ): ب(يف  )٢(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٦٢ 

وأنـتم تريـدون أن تطفئـوا نـور اهللا          ، ويشرب اخلمـس  ، ويلبس اهلدم ، يقتات اجلريش 
p1ù'tƒuρ ª!$# HωÎ) βr& ¢Ο† &:بأفواهكم ÏFãƒ … çν u‘θçΡ öθs9 uρ oν Ì� Ÿ2 šχρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9   .]٣٢: التوبة[^ #$

 واستـسلم الوشـيظ   ، وطـاح الوشـيج   ، وتبادرت األقران ، مث إذا تكافح السيفان   
وقامت احلرب  ، وقلصت الشفاه ، وغردت الكماة ، ودعت نزال ، وغمغمت األبطال 

، مـديرا لرحاهـا  ، الفيـت أمـري املـؤمنني مثبتـا لقطبـها      ، وسألت عن أبـراق   ، على ساق 
ومـؤمي  ، ل أمهـات  ثكِـ م، )١(ا للونيـة  اكًـ تر، سـالبا للمهـج   ، با للقلـل  ضـرا ، دالفا للبهم 

يهتف بأوالها فتنكفـئ علـى    ، راكدا للجولة ، طاحما يف الغمرة  ، ومؤمت أطفال ، أزواج
فبـأي  ، وتارة يفرقها فرق الوفرة، وفينة يطويها طي الصحيفة ، فآونة يكفاها ، أخراها

وربنا املـستعان علـى   ،ل حديثه تروونوعن أي امرء مث، مناقب أمري املؤمنني تكذبون  
  .وإمنا نبهنا عن اليسري دون الكثري  خترجنا عن املراد$مناقبه  وتفصيل، ما تصفون

 ،أقـالم  لـو أن الغيـاض  ((:  أنـه قـال  # يف مثل هذا املعىن عـن الـنيب        وقد روينا 
ــي بــن أيب  ، واجلــن كتــاب، والبحــار مــداد واإلنــس حــساب مــا أحــصوا فــضآئل عل

  . يروم أحد مع ذلك اإلحاطة مبناقبه واإلحصآء ملكارمهفكيف، ))طالب
≅ö &: يف قولــه تعــاىل  روينــا هــذا وقــد   à) sù (#öθs9$ yès? äíô‰tΡ $tΡ u!$ oΨö/r& ö/ ä.u!$ oΨö/r& uρ $ tΡ u!$|¡ÎΣuρ 

öΝ ä. u!$ |¡ÎΣuρ $oΨ|¡àÿΡr& uρ öΝ ä3 |¡àÿΡ r&uρ ^] دعــا عليــا وفاطمــة    # أن رســول اهللا  ]٦١: آل عمــران 
فكانت األنفس املراد ا نفس الـنيب ونفـس علـي    ، واحلسن واحلسني ، عليهما السالم 

واألبنآء املراد ا احلسن    ، السالم والنسآء املراد ا فاطمة عليها    ، صلوات اهللا عليهما  

                                                        
  .للوثبة):ج( يف )١(
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ومـن مدحـه   . وفـضل ال يـداىن  ، وهذا شـرف ال يـسامى  ، )١(واحلسني عليهما السالم 
  : وهللا القآئل،اكتفي يف ظهور فضله عن التطويل؛ حمكم الترتيل

ــدحكم ــاط مبـ ــىن الكـــالم وال حيـ   يفـ
   

ــد   ــىن مبــــا ال ينفــ ــا يفــ   أحيــــيط مــ
   $ ذكر بيعته ونبذ من سيرته 

وِيبيف مسجد رسول اهللا   باخلالفة يوم اجلمعة بعد العصر باملدينة    $ له   ع# 
وهـو اليـوم   .خلت من ذي احلجة سـنة مخـس وثالثـني مـن اهلجـرة       لثمان عشر ة ليلة   

وامتـدت البيعـة علـى مـا قيـل      ، وبويع لـه يف الغـد يـوم الـسبت     ،  عثمان  فيه لَِتالذي قُ 
مث من حضر من املهـاجرين واألنـصار   ، مث الزبري، وأول من بايعه طلحة   ، )٢(ثالثة أيام 
وملـا  ، اهليثم بن التيهـان  وأبو، وكان يأخذ البيعة على الناس عمار بن ياسر       ، وسواهم

ــى منــرب رســول اهللا   ــع لــه عل ــف خزميــة #بوي بــن ثابــت األنــصاري بــني يــدي   وق
   :وأنشأ يقول)٣(املنرب

                                                        
وأمحـد  ، ٣٧٢٤ رقـم  ٥/٥٩٦والترمـذي   ، u فـضائل علـي     ٤/١٨٧١ومسلم  ، ٣٤٩ينابيع النصيحة    )١(

ــل   ــن حنب ــم ١/٣٩١ب ــسائي يف اخلــصائص  ، ١٦٠٨ رق ــم ٣٢والن ــستدركه  ، ٩ رق ، ٣/١٣٣واحلــاكم يف م
فايــة وك ، ٣١٠ بــرقم ٣٣١ومناقــب ابــن املغــازيل ، ١٧٦١٦٨ بــرقم ١/١٢٠وشــواهد الترتيــل للحــسكاين 

وتفـسري الكـشاف للزخمـشري    ، ١/٣٧٠وابن كـثري  ، ٢١٣-٣/٢١١وتفسري الطربي   ، ١٤٤ -١٤١الطالب  
ــرتول للواحـــدي ، ٢/٤/٦٧وتفـــسري القـــرطيب، ٢٨٣-١/٢٨٢ وفـــتح القـــدير للـــشوكاين  ، ٥٨وأســـباب الـ
ــرازي  . ٣٤٨-١/٣٤٧ ــري  ٩١-٤/٩٠وتفــــسري الفخــــر الــ  بــــرقم ٨/٦٥٠ وجــــامع األصــــول البــــن األثــ

ــىب وذخــائر ال،٦٤٩١ ــسيوطي   ،٢٥عق ــاء لل ــاريخ اخللف ــوي  ، ١/٤٦٦ وتفــسري اخلــازن  ١٥٨وت وتفــسري البغ
وتفــسري أيب  ، ٧/٣٧٦والبدايــة والنهايــة البــن كــثري    ، ٢/٥٠٣واإلصــابة ، ٤/٩٩وأســد الغابــة   ، ١/٤٦٧

ــان ، ٢٧٠٠ بــرقم ٢/٥٢١ومــصابيح الــسنة للبغــوي  ،٢/٤٦الــسعود  والــدر املنثــور ، ٢/٣/١٠١وجممــع البي
  .٣/٢٢٩وتفسري امليزان ، ٧٧واجلاللني ، ١/٣٩٨فسري املارودي وت، ٧٠-٢/٦٨
   .١٦٠ -٣/٥٩واالستيعاب ، ٤/٤٢٧والطربي  ،٤٤٣/ ١أعيان الشيعة  )٢(
  .أمري املؤمنني ):ج(يف  )٣(
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ــا عليـــــ  ــن بايعنـــ ــسبناإذا حنـــ   ا فحـــ
   

ــ       ممـــا خنـــاف مـــن الفـــنت   ٍنسأبـــو حـ
ه   ــ ــاس إنــ ــاس بالنــ ــدناه أوىل النــ   وجــ

 
ــاب وبالــــسنن      ــب قــــريش بالكتــ   أطــ

  ــش ــاره وإن قريـ ــشق غبـ ــا تـ ه ا مـ ــ   وفيـ
  

  ندر البــما علـى الـض  إذا مـا جـرى يومـ     
ــ   ــيهم مـــــن اخلـــ هالـــــذي فـــ ــ   ري كلـــ

  
ــه مــن حــسن     ــيهم كــل الــذي في ــا ف   وم

        البيعـة   بعـد $ا عند اخـتالف النـاس علـى علـي      وقال خزمية بن ثابت رمحه اهللا أيض 
وحده#قطع به رسول اهللا ، ى ذا الشهادتنيوكان يسم :  

ــ     ــم إنــــه الــــدليل علــــى اللــ   ـويلكــ
   

ــ   ــه ـــــ ــدى وأمينــــ ــه للهــــ   ه وداعيــــ
ــاس      ــم النـ ــد علـ ــنيب قـ ــم الـ ــن عـ   وابـ

 
ــهجيمعـــــــــا وصـــــــــنو     ه وخدينـــــــ

ــو فيــــه      ــري يزينــــهم هــ ــل خــ   مث كــ
  

ــم خــــــصال تزينــــــه      ه دوــــ ــ   ولــــ
ــرو    ــارز يف الـــــ ــن يبـــــ ــل ملـــــ   ويـــــ

  
ــه    ــسام ميينـــــ ــمت احلـــــ   ع إذا ضـــــ

ــر     ــسن القـــ ــا أبواحلـــ ــادى أنـــ   مث نـــ
  

ــه     ــيح قرينــــ ــد أن يطــــ ــال بــــ   م فــــ
    

  )وقعة الجمل(
مـا احلـج   : فقـال ،  أتاه طلحة والزبري فاستأذناه للحج$وملا استقرت له البيعة   

وجآء ، وعبداهللا بن عامر، والتقوا بعائشة مقبلة من احلج، ولكن اذهبا فذهبا! نتريدا
  فيـه لعثمـان     وكـان عـامالً    -من اليمن  )١(نيةيعلى بن م  ، فاشـتووا واتفقـت آرآؤهـم     ر

وهـؤآلء مـن عيـون      ، والطلب بدم عثمان  ، $على اخلروج إىل البصرة ملخالفة علي       
يف حـرم بليـت بأشـجع    : $ ا قـال علـي   وهلـذ ، )٢(أهل عـصرهم يف الـدنيا والـدين    
                                                        

  .٥/٤٨٦أسد الغابة . ومنية هي أمه لقب ا ، هو يعلى بن أميه  )١(
وتــأريخ  ، ٢/٣٥٦ومــروج الــذهب  ، ٣/١٠٦لكامــل وا، ٧/٢٥٧والبدايــة والنهايــة ، ٤/٤٥٠الطــربي  )٢(

  . ٢/٤٥١وكتاب الفتوح  ، ٧/٧٩اليعقويب 
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وأغـىن النـاس يف    ، وأطـوع النـاس يف النـاس يعـين عائـشة          ، الناس يف الناس يعين الـزبري     
 و راودوا أم سلمة رضي اهللا عنها علـى اخلـروج معهـم    )١( يعلى بن منية  -الناس يعين 

  .)٢(فأبت
ن بـسم اهللا الــرمحن الـرحيم مــ  : وحان العبــديوكتبـت عائــشة إىل زيـد بــن صـ   

 إىل ابنها اخلـالص زيـد بـن صـوحان     #عائشة بنت أيب بكر أم املؤمنني زوجة النيب  
واخـذل النـاس عـن علـي حـىت يبلغـك       ، إذا جآءك كتايب هذا فأقم يف بيتـك    : أما بعد 

فلمـا قـرأ   . فإنـك مـن أوثـق أهلـي عنـدي والـسالم      ،  به رسي عنك ما أُ   ِنغلُبيلْو، أمري
وأمرنـا  ،  فيـه رقَت وأن،  أن جتلس يف بيتهاترِمأُ، ا بغريهنرأِم و بأمرٍ ترِمأُ: كتاا قال 

مث . )٣(وتأمرنا أن نركب ما أمرت به   ، فركبت ما أمرنا  ، أن نقاتل حىت ال تكون فتنة     
وفيهـا عامـل   ،إن عائشة وطلحة والزبري ومن انضاف إليهم ساروا حىت نزلـوا البـصرة     

، مث حبـسوه وحلقـوا حليتـه   ، موا بقتلـه فه،  عثمان بن حنيف رمحه اهللا تعاىل    $علي  
فلما بلغ عليا ، )٤(وقتلوا رجاال كثريا كانوا معه على بيت املال وغري ذلك من أعماله    

وهـم   مث سار م إىل البـصرة ،  مسريهم خرج مبادرا إليهم واستنجد أهل الكوفة      $
ال فخـرج إلـيهم طلحـة والـزبري وعائـشة بأهـل البـصرة فـاقتتلوا قتـا             ، بضعة عشر ألفـا   

، وأمر أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه بردهـا إىل املدينـة  ، وهزم عسكر عائشة ، شديدا
فـإذا  ، إنه سيكون بينك وبـني عائـشة أمـر    ((: $ قال لعلي    #وقد كان رسول اهللا     

 # خرج على بغلة رسول اهللا $ا   أن علي  وروينا. ))كان ذلك فارددها إىل مأمنها    

                                                        
   .٢/٤٦٣وكتاب الفتوح ، ٢/٣١٨االستيعاب  )١(
   .٢/٧٨وتأريخ اليعقويب ، ٢/٤٥٤كتاب الفتوح  )٢(
   .٢/٨٠وتأريخ اليعقويب  ، ٧/٢٦١والبداية والنهاية ، ٤/٤٧٦الطربي ) ٣(
  .٢/٤٥٩وكتاب الفتوح  ، ٢/٣٥٨ الذهب ومروج، ٤/٤٦٩الطربي  )٤(
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أتذكر يـوم  ، ك اهللادأنش: فقال علي، فدعي به، بري؛ ادعوا يل الز:فنادى بأعلى صوته  
أال  :فقلـت ؟ يا زبري أحتـب عليـا     : فقال؟ وحنن يف مكان كذا   ، $مر بك رسول اهللا     

 أال أحـب  :فقلـت ؟ يا علـي أحتبـه  : فقال!  على دييننمو،  ابن خايل وابن عمي بِحأُ
فقـال  ، أنـت لـه ظـامل   زبـري أمـا واهللا لتقاتلنـه و    يـا : فقـال ! ومن علـى ديـين   ، ابن عميت 

فرجــع ، كلَــاِتقَواهللا ال أُ، مث تذكرتــه اآلن،  بلــى واهللا لقــد نــسيت منــذ مسعتــه:الــزبري
 قـال ؟ مالـك : فقـال ، فعرض له ابنه عبداهللا   ،  الصفوف الزبري يشق :   ذكـرين علـي $ 

))ماِل ظَـ ه لَـ تنـ  وأَهنـ لَاِتقَت لَ(( : يقـول #ا مسعتـه مـن رسـول اهللا         حديثً
واهللا ال فـال   )١(

  :مث وىل وأنشد، أقاتله
  هــا ى عواقبخــش األمــور الــيت ت كرتــ
   

ــدين   ــدنيا ويف الــــ   هللا أمجــــــل يف الــــ
   ــأمٍرنـــادى علــــي   هنكــــر أُ لــــست بــ

 
  ــقــد كــان عمرــو أبيــك اخلــرينيِحذْ م  

   ا علـــى نـــاٍرفــاخترت عـــارــ مؤج   ٍةجـ
    

ــأَ   ــني   نـ ــن الطـ ــق مـ ــا خلـ ــوم هلـ   ى يقـ
:  فقـال $فقتلـه ابـن جرمـوز وأتـى برأسـه عليـا       ، ي الـسباع مث ذهب حىت نزل بواد     

))بـشر قاتـل ابـن صـفية بالنـار     (( يقـول  #أشهد أين مسعت رسول اهللا     
فقـال ابـن    )٢ (

  :جرموز
ــ ــزبريأتيــــت عليــ ــرأس الــ   فبــــشر ا بــ

   
ــو بــــه الزلفــــة         وقــــد كنــــت أرجــ

ــان فــــــسيان      ــار قبــــــل العيــــ   بالنــــ
 

ــة   ــشارة ذي التحفـــــ   فبئـــــــست بـــــ
ــزبري    ــل الــــــــــ ــدي قتــــــــــ   عنــــــــــ

   
ــذي اجلُ     ــرطة عــــرت بــ   )٣(ةفَــــحوضــ

   
                                                        

   .٧٠ آمايل أىب طالب ص )١(
  .٢١١/ ٨ القرطيب )٢(
 ، ٢/٤٦٩وكتــاب الفتــوح ، ٢/٣٦٢ومــروج الــذهب ، ٧/٢٦٩والبدايــة والنهايــة  ، ٢/٩٢االسـتيعاب   )٣(

  .٢/٨١وتأريخ اليعقويب 
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  هـل مسعـت رســول اهللا   ،  نـشدتك اهللا : أيـضا بطلحـة فقــال لـه   $ ودعـى علـي# 
: قـال ؟ ))وعاد مـن عـاداه  ،  واالهن م اِلاللهم و ، واله م  فعلي واله م تن كُ نم(( :يقول
  . )١(وانصرف، مل أذكر: قال؟ ينلُاِتقَ تمِلفَ: قال. نعم 

 ما رأيت مصرع قرشي : بسهم قال بعد ما أفاق من غشيته    يِم أنه ملا ر   وروي
 أن أمري املؤمنني صلوات اهللا عليـه دفـع رايتـه يـوم اجلمـل             وروي. أضل من مصرعي  

اقـتحم  : فـصاح بـه   ، مث وقف سـاعة   ، فتقدم، تقدم يا بين  : وقال، إىل حممد بن احلنفية   
، $عجب بـه  ا فأُ كرا من  وطعن ا يف أصحاب اجلمل طعن      مدحفحمل م ، ال أم لك  
نِشفجعل يد:  

 ــك ت ــن أبيــ ــا طعــ ــن ــ ــِداطعــ   حمــ
   

ــرب إذا مل    ــري يف احلـــ ــدال خـــ    توقـــ
 ا ومشـاالً سيفه ومحل علـى القـوم فـضرب فـيهم ميينـ      $ورجع مث استل أمري املؤمنني       
حنــن نكفيكهــا يــا أمــري : فقيــل لــه، ورجــع وقــد احنــىن ســيفه فجعــل يــسويه بركبتيــه

وقـد  ، مث رجـع ، ا حـىت اخـتلط ـم   مث محـل ثانيـ  ، حىت سـواه فلم جيب أحدا    ، املؤمنني
 واهللا مـا أريـد بـذلك إال وجـه اهللا والـدار       :ويقول، احنىن سيفه فوقف يسويه بركبتيه    

وخرج عمرو بن اليثـريب    . هكذا فاصنع يا بين   : مث التفت إىل ابنه حممد وقال     ، اآلخرة
 عـن   وألقـاه ، ج إليـه عمـار    فخر، وطلب الرباز ، وقتل ثالثة من أصحاب أمري املؤمنني     

 اسـتبقين  : فقـال ، فـأمر بـضرب عنقـه   ، ه حىت ألقاه بني يدي أمـري املـؤمنني       فرسه وجر
 ِنأد: فقـال ! أبعد ثالثـة مـن أصـحايب   : فقال، ألقتل منهم مثل ما قتلت من أصحابك  

 بكـل  #وقـد أخـربين رسـول اهللا     ، رجـل متمـرد    أنـت : فقـال ، نـك أكلمـك   ذُمين أُ 

                                                        
   .٢/٣٦٤ومروج الذهب  ، ٢/٣١٨االستيعاب  )١(
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فخرج أخـوه عبـداهللا بـن اليثـريب         ، لَِتقُو، نكذُدنيت مين لقطعت أُ   لو أ : فقال، متمرد
  :يرجتز ويقول
ــــــــأضــــــــرباكم ولــــــــو أرى علي  

   
ــشرفيا    ــه أبـــــــــيض مـــــــ   عممتـــــــ

  وهو يقول$ فخرج علي :  
ــ  أُ ه مليــــــ ــ ــاه بــــــ ــت لتلقــــــ   اثبــــــ
   

  مهــــــــــذبا كميــــــــــاا مسيــــــــــدع  
فـصاح صـائح   .  فضربه ضربة رمى بنصف رأسه فقتله وانصرف  $فحمل عليه علي    

مـا  : فقـال ، فالتفت فإذا بعبد اهللا بن خلف اخلزاعي صاحب مرتل عائـشة          ،  خلفه من
ك ولكن ما راحت ، ما أكره ذلك  : قال؟ هل لك يف املبارزة   :فقال؟ تشآء يا ابن خلف   

  :مث جعل يرجتز؟ نا يقتل صاحبهى أيرت: فقال؟ يف القتل
ــرا   ــي فتـــ ــا علـــ ــين يـــ ــدن مـــ   إن تـــ

  
ــإنين داٍن   ــربافــــــــ ــك شــــــــ    إليــــــــ

ــ بـــــصارم يـــــسق       اا مــــــريك كأســـ
 

ــا ِإ   ــك وِ نَّهــ ــدري عليــ ــ يف صــ   راتــ
  :وأنشأ يقول،  عنانه$ ى علينثَفَ  

ــو   راتيــــا ذا الــــذي يطلــــب مــــين الــ
   

ــي أنْ   ــت تبغــ ــرباإن كنــ ــزور القــ    تــ
ــ   ــد ذاك اجلمــــرا  حقًــ ــصلى بعــ   ا وتــ

  
  نُفــــــاد ا هِِ جتــــــدين أســــــدــــــزراب  

ــ   ــطِْعأســـــــ   ارا مـــــــــك اليـــــــــوم زعافًـــــــ
مث ثنـاه ضـربة أخـرى فأطـار         ،  ضـربة رمـى بيمنـه      $ علي   وتطاعنا وتضاربا فضربه     

   :مث وقف عليه وجعل يرجتز، قحف رأسه
  إياي تـدعو يف الـوغى يـا ابـن األرب          

   
  مـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــات... .  

   وملا عِقرفقـرع اهلـودج   #دنا أمري املؤمنني علـى بغلـة رسـول اهللا    ،  اجلمل ووقع  ب 
قـد ظفـرت   : فقالـت عائـشة  ؟  #أهكـذا أمـرك رسـول اهللا    ، يا عائشة : برحمه وقال 



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٦٩ 

خلــها البــصرة مث ردهــا إىل فأد، شــأنك بأختــك: فقــال حملمــد بــن أيب بكــر، نِسفأحــ
  .املدينة

 أن أمري املؤمنني صلوات اهللا عليـه يـوم اجلمـل كـان         $ عن أيب جعفر     وروي
فمــا كــان إال ثــالث ، وطلحــة والــزبري يف مخــسة وثالثــني ألفــا، يف مخــسة عــشر ألفــا

وملا اـزم أصـحاب   ، اآء نيف وعشرين ألفًهحىت قتل من الفريقني زساعات أو أربع    
اجلمل بعث أمري املـؤمنني ابـن عبـاس إىل عائـشة يف مخـسني نـسوة مـن أهـل البـصرة               

 قـل  :وقـال لـه   ،#يأمرها باالنصراف إىل بيتها باملدينة الذي تركها فيه رسـول اهللا    
، ال جتيـزوا علـى جـريح   : مناديـه مث نادى ، إن الذي يردها خري من الذي خيرجها  : هلا

 وال تتبع اوا مدبر ،  وال تقتلوا شيخ من دخل داره وألقى سالحه فهو : ا وال امرأةا فاني
  .ةيئَألنه مل يكن هلم فَ؛وإمنا فعله. وماحوت املنازل والدور فهو مرياث، آمن

اده بإسـن tاحلـسين   )٢(إىل السيد أيب العباس أمحد بن إبـراهيم       )١(وروينا باإلسناد 
 نـيب  ل كلَّيغس: قال ؟ ت يا رسول اهللا من يغسلك إذا مِ       :قلت: إىل ابن مسعود قال   

يـا  : قلـت ، علـي بـن أيب طالـب     : قـال  ؟يا رسول اهللا مـن وصـيك      : قلت: قال، هوصي
ع بن نون عاش بعد موسى وإن يوش، ثالثني سنة: قال؟، رسول اهللا كم يعيش بعدك

أنـا أحـق   : وقالـت ، شـعيب زوجـة موسـى   وخرجت عليـه صـفراء بنـت      ، ثالثني سنة 
وإن بنـت أيب بكـر      ، وأسـرها وأحـسن أسـرها     ، فقاتلها وقاتـل مقاتلتـها    ، باألمر منك 

ويأسـرها  ، فيقاتلـها ويقاتـل مقاتليهـا     ، ستخرج على علي يف كذا وكذا ألفا من أميت        

                                                        
  .املوثوق به ):ب(يف  )١(
  ) .أ(ساقط من  )أمحد بن إبراهيم( )٢(
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�tβö & :وفيهـا ويف صـفراء أنـزل اهللا   ، وحيسن أسـرها   s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_§�y9s? yl •�y9s? 

Ïπ̈Š Î=Îγ≈ yfø9   .يعين صفراء يف خروجها على يوشع بن نون، )١ (]٣٣: األحزاب[^ #$
:  لنـسآئه #قال رسـول اهللا  : رواه بإسناده عن ابن عباس قال t عنه   وروينا

ــب  ــىت تنبحهـــا كـــالب ؟ ليـــت شـــعري أيـــتكن صـــاحبة اجلمـــل األذنـ  ال ختـــرج حـ
  .)٢( يف الناروعن يسارها قتلى كثري، يقتل عن ميينها،احلوأب

 يف كتـاب  tقال الشيخ العامل أبو احلسن علي بـن احلـسني بـن حممـد الزيـدي         
  كان أخرب عائـشة أن كـالب   #وال شبهة عند أهل النقل أن النيب        : احمليط باإلمامة 

سألت اجلمال عن ، احلوأب ونبحتها كالبه وأا ملا بلغت ، احلوأب تنبحها يف سريها   
حـىت جـآء    ، فـأمرت أن ينـاخ بعريهـا واضـطربت        ، أبذلك املوضع فعرفهـا أنـه احلـو       

ويف رواية أخرى مخـسني رجـال       ،حنو ثالثني رجال   وحلف على ما يف اخلرب    ، أصحاا
واشـتهرت القــصة يف ذلـك حـىت ذكــر أهـل اللغــة     ، أن ذلـك املوضـع لــيس بـاحلوأب   

  .احلوأب يف كتبهم كالب
ــل يف كتــاب العــني  ــث نبحــت الكــالب  : قــال اخللي ــى احلــوأب موضــع حي عل

وذكـر القتـييب   ، احلوأب مهموز  وهي كالب:وقال ثعلب يف كتاب الفصيح  ، عائشة
وأنـه كـان أخـرب أن    ، #ولشهرته استدل بذلك على معجز النيب     : يف أدب الكتاب  

  .#وأن األمر كان كما قال ، كالب احلوأب تنبحها يف مسريها
قد علم مـن  (:  بإسناده عن أم هاينء  t عن السيد أيب العباس      وروينا باإلسناد 

وقـد خـاب   ، جرت عليه املواسي أن أصحاب اجلمل ملعونون على لسان النيب األمي   

                                                        
  .١٥١برقم  ٣٠٥املصابيح  )١(
  .٥/٤٩٢وكرت العمال ، ٤٧٤وحكى ما يوافق ذلك االستيعاب رقم ، ١٥٤برقم  ٣٠٦املصابيح  )٢(
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صـاحبة   لقـد علمـت  :(  قـال $ بإسـناده إىل علـي    tوباإلسـناد إليـه     .)١ ()من افترى 
اجلمــل أن أصــحاب النــهروان وأصــحاب اجلمــل ملعونــون علــى لــسان الــنيب األمــي  

#()٢(.  
مـرض علـي   : سناده عن ابن عباس قـال     بإ t صاحب احمليط يف اإلمامة      وروى

 ليعوده يف مرضه فـرأى طلحـة عنـد رأسـه     #فدخل رسول اهللا  ، $بن أيب طالب    
: فقـاال ؟ يـشتد عليكمـا مـرض علـي       : (#والزبري عند رجليه فقال هلما رسـول اهللا         

 والـذي  (( :#فقـال رسـول اهللا     ! ؟وكيف ال يشتد علينـا مـرض علـي        ! سبحانه اهللا 
))رجـان مـن الـدنيا حـىت تقـاتاله وأنتمـا لـه ظاملـان        نفسي بيده إنكمـا ال خت   

وقتـل  . )٣ (
أصـحاب أمـري    ويف الروايـة ملـا صـرع مـر بـه رجـل مـن       . )٤(طلحة مروان بـن احلكـم   

بــل مــن : فقــال؟ أم مــن أصــحاب أمــري املــؤمنني؟ أصــحابنا أمــن:  فقــال$املــؤمنني 
، ى اهللا على بيعتهابسط يدك ألبايعك ألمري املؤمنني فألق: أصحاب أمري املؤمنني فقال

θ#) &:وهي قوله تعـاىل ، آية من كتاب اهللا أما واهللا ما كفتنا    à) ¨?$#uρ ZπuΖ ÷FÏù �ω ¨ t‹ ÅÁè? tÏ% ©!$# 

(#θ ßϑ n=sß öΝ ä3ΨÏΒ Zπ¢¹!%s{ ( ^ ]فواهللا لقد أصابت الذين ظلموا منا خاصة]٢٥: األنفال .  
 وكانــت وقعــة اجلمــل لعــشر خلــون مــن شــهر مجــادى األخــرى ســنة ســت    

وملـا انقـضى حـرب اجلمـل     ، وكانت عدة القتلى ثالثـني ألفـا بروايـة وكيـع      ، ثالثنيو
  :$كتب إىل علي ؛ وبلغ إىل معاوية ذلك، $بالفتح املبني ألمري املؤمنني 

                                                        
  .١٥٥ رقم ٣٠٦املصابيح أليب العباس  )١(
   .١٥٦ رقم ٣٠٧  املصابيح)٢(
   .٤/٥٠٢تاريخ الطربي  )٣(
  .٩/١١٣وشرح النهج ) ٣٢١- ٢/٣١٦( وابن عبدالرب يف االستيعاب ١٦٠ رقم ٣١٣املصابيح  )٤(
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
فـإين أمحـد إليـك    ،  لعلي بن أيب طالب من معاوية بن أيب سـفيان سـالم عليـك     

 فو اهللا ما بقي أحد أحـب أن يكـون هـذا األمـر إليـه     :  بعداهللا الذي ال إله إال هو أما    
 يـدعوك إىل   #لقد جآءك يـوم تـوىف رسـول اهللا          ، ولقد عرفت رأي أيب قبل    ، منك

ــة ــتين النــصف   ، البيع ــوم أســرع إن أعطي ــك الي ــا إىل ذل ــى نفــسك  ، فأن أوحتاملــت عل
بايعـت لـك    و أعطيتين ما أثلـج بـه ال تعـزلين عنـه      ، إن استعملتين على الشام   ؛ لقرابيت

وإن مل تفعـل  ، فقـد رأيـت عمـر قـد والين فلـم جيـد علـي        ، ومن قبلي وكنـا أعوانـك     
فلمـا قـرأ   . )١(فواهللا ألجلنب عليك مخسني ألف حصان قارح يف غري ذلـك مـن اخليـل            

وعمـار بـن ياسـر      ، واحلسن بن علي  ،  الكتاب استشار فيه عبداهللا بن عباس      $علي  
 تــستعمله علــى الزرقــاء وإمنــا ــا مخــسة واهللا مــا أرى أن: فقــال عمــار،رجــال رجــال

فقـاال قـد كنـا أشـرنا        ، مث دعا احلسن وابن عبـاس     ، اطو ذلك : $فقال علي   ، أنفس
وال حتركه حىت إذا بـايع النـاس أخـذت مـا أردت وأقررتـه       عليك أن تقره على عمله  

  .)٢(إن رأيته أهال لذلك
ملغـرية بـن شـعبة     كان ا :  قال $عن السيد أيب العباس بإسناده أن عليا        وروينا  
ومل يكـن اهللا  ؛ أن استعمل معاوية على الشام وأنا باملدينـة فأبيـت عليـه       قد أشار علي  

فلمـا علـم معاويـة      : قـال الواقـدي يف حديثـه      : قـال ، )٣(داضلرياين أن اختذ املـضلني عـ      
، وال أبايعـه ، واهللا مـا كتبـت إليـه وأنـا أريـد أن أيل لـه شـيئا         :  قال $ذلك من علي    
وإىل مـا عـرض علـي      ، ن أخدعه وأقول ألهـل الـشام انظـروا إىل علـي           ولكن أردت أ  

                                                        
   .٣٠٨املصابيح  )١(
    ،٣٠٨ املصابيح )٢(
  ،٣٠٩ املصابيح )٣(
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فقام ، فاحضر العشية حىت تسمع كالمي، وخيتلف أهل العراق عليه   ، فيزيدهم بصرية 
، والـصالة ، والرب، والعفو، وكان إمامكم إمام الرمحة : قال] و[فحمد اهللا وأثىن عليه     

، وطالــت عليــه املــدة، مــةفبطــر علــي بــن أيب طالــب النع، والــصلة عثمــان بــن عفــان
ــتعجل ــه   واس ــل حين ــر اهللا قب ــامكم   ، أم ــل إم ــه فقت ــر ل ــون األم ــرق ، وأراد أن يك وف

يـا أهـل الـشام    : ومعـه قمـيص عثمـان وهـو يقـول     . وأطمع عدوكم فيكم  ، مجاعتكم
، مث بكى وأبكـى أهـل الـشام سـاعة طويلـة     ، ذبح على هذا القميص كما تذبح الشاه     

فـسار إليهـا فلقـي رجـاال ال     ،  طالـب إىل البـصرة  يا أهـل الـشام عمـد ابـن أيب         :مث قال 
يـا أهـل الـشام إن    ، وأهل طاعة للخلفـاء ، وأنتم أهل مناصحة يف الدين  ، يعرفون قتاله 

&:اهللا تعاىل يقول يف كتابـه       tΒ uρ Ÿ≅ ÏFè% $ YΒθè=ôàtΒ ô‰s) sù $ uΖù=yèy_ Ïµ Íh‹ Ï9 uθÏ9 $ YΖ≈ sÜù=ß™ ^] ٣٣: اإلسـراء[ 
سر بنا حيث   : فأجابه أهل الشام  ،وأنا معكم ، ون به والقائم، وأنتم والة دم خليفتكم   

 عمرو بن -والذي أمره بذلك يف حديث نصر بن مزاحم، ننصر إمامنا ونطلب بدمه
أن معاويـة كتـب إىل   ، وعمـر بـن سـعد    ، حدثنا حممد بن عبيـداهللا    : قال نصر ، العاص

ا فقد كان من أمر علـي وطلحـة والـزبري مـ    : وهو بفلسطني أما بعد    عمرو بن العاص  
وقدم إلينا جريـر بـن   ، وقد سقط إلينا مروان بن احلكم يف رافضة أهل البصرة ، بلغك

فلمـا قـدم الكتـاب علـى     ، وقد حبست نفسي عليك حىت تأتيين، عبداهللا يف بيعة علي  
 قــر يف مرتلــك والتكــن حاشــية :عمــرو استــشار ابنيــه عبــداهللا وحممــدا فقــال عبــداهللا

هذا األمـر وأنـت     )١(وإن يضرم ، إنك شيخ قريش  : وقال حممد ، ملعاوية على دنيا قليلة   
فـسار حـىت   ، واطلب بـدم عثمـان  ، فاحلق جبماعة أهل الشام  ، فيه خامل تصاغر أمرك   

                                                        
  .وإن انصرم ): ب(يف  )١(
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: فقـال ، أبا عبداهللا إن عليا نزل بالكوفة متـهيئا للمـسري إلينـا     : فقال، قدم على معاوية  
  .واهللا ما تسوي العرب بينك وبينه يف شيء إال أن تظلمه

أدعوك إىل جهاد هذا الرجل الذي عـصى  : ر بن سعد أنه قال     ويف حديث عم  
 واهللا يا معاوية ما أنت وعلي: فقال عمرو، وقتل اخلليفة ، وشق عصى املسلمني  ، ربه

  .فما جتعل يل أن أبايعك على ما تسمع من العز واخلطر، بعكمي بعري
إين أكـره أن حتـدث العـرب    ، أبـا عبـداهللا  :  ويف حديث عمر بن سعد أنـه قـال      

 دعين منك فإن مثلي ال خيدع ألنـا  :قال عمرو،أنك دخلت يف هذا األمر لغرض دنيا  
: فقال ابناه، فخرج عمرو من عنده. مصر طعمة: قال؟ فما تعطيين ، أكيس من ذلك  

ال أشـبع اهللا    : قـال ؟ وما مـصر يف ملـك العـرب       : قاال. أعطانا مصر : قال؟ ما صنعت 
  .)١(بطونكما إن مل تشبعا مبصر

فنادى يف الناس أن اخرجوا إىل معسكركم ،  أمر مناديه $املؤمنني  مث إن أمري    
مث ، ومل يربح يف النخيلة حىت قدم إليه ابن عبـاس مـع أهـل البـصرة              ، بالنخيلة فأجابوه 

مث سـار  ، فقصر فيها صالة الظهر سار حىت إذا جاوز اجلسر نزل يف مسجد أيب سربة    
وقـدم زيـاد بـن    ، ى العـصر حىت نزل دير أيب موسى علـى فرسـخني مـن الكوفـة فـصل      

وشريح بن هاين يف ألفني فمضيا حىت إذا جازا عرض    ، النضر احلارثي يف ثالثة آالف    
، اجلزيرة فلقيهما أبو األعور عمرو بن سفيان السلمي يف حد الشام يف خيـل عظيمـة        

 مالـك بـن   $فـدعا علـي   ، فراسـال أمـري املـؤمنني   ، فدعواه إىل الطاعة فأىب إال القتال    
 وال تبدأ القـوم بالقتـال    ،إذا قدمت عليهم فأنت أمري    : وقال، شتر رمحه اهللا  احلارث األ 

حـىت   وال حتارم ، وعلى ميسرتك شرحيا  ، واجعل على ميمنتك زيادا   ، إال أن يبدؤك  

                                                        
  .٢/٦٥وابن أيب احلديد شرح النهج  ، ٣٨ابن مزاحم يف وقعة صفني ص )١(
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 يف أثره حىت بلـغ صـفني وهـو         $وخرج أمري املؤمنني    ، فمضى األشتر ، نقدم عليك 
  .من الرقة على عشرة أو مخسة فراسخ

: جعـل يقـول    ملـا سـار  $غـري طريـق الـسيد أيب العبـاس أن عليـا             مـن    وروينا
وأعـداء الـسنة   ، سـريوا إىل أوليـآء الـشيطان   ، سريوا إىل قتال أهل الشام العتـاة الطغـاة   

ــة األحــزاب ، والقــرآن ــريوا إىل بقي ــاجرين   ، س ــة امله ــة الفجــار وقتل ســريوا إىل الكذب
  :وجعل عمار بن ياسر يرجتز ويقول، واألنصار

ــريوا إىل    األحـــــــزاب أعـــــــدآءســـــ
   

  ســـريوا فخـــري النـــاس أتبـــاع علـــي      
ــذا أوانٌ   ــشريف النبيهـ ــل املـ ــاب سـ    طـ

 
  قَوــ  ود ــل وهــ ــا اخليــ ــسزنــ   يِّرهم الــ

؟ فـسئل الراهـب  ،  من األنبار سائرا أخرج يف طريقـه عينـا بقـرب ديـر          $وملا خرج     
 نيب أو وصي وإنه عني راحوما ما استخرجها إال، إمنا بين هذا الدير هلذه العني   : فقال

  .$فأخربوا بذلك عليا ، وسبعون وصيا، ولقد شرب منها سبعون نبيئا، نيب
، على خيل ميمنته احلـسن واحلـسني  : لعسكره $ وكانت تعبئة أمري املؤمنني     

وعلـى خيـل امليـسرة حممـد بـن      ، وعلى رجالتها عبداهللا بن جعفـر ومـسلم بـن عقيـل          
وعلـى جنـاح القلـب    ، شـم بـن عتبـة   وعلـى رجالتـها ها  ، احلنفية وحممـد بـن أيب بكـر      

  .وعلى الكمني عمار بن ياسر ، وعلى رجالته األشتر واألشعث، عبداهللا بن العباس
، ومعاويـة لعنـه اهللا يف مائـة وعـشرين ألفـا     ،  كان يف تسعني ألفا  $وروي أنه   

، الـشجرة  مثان مائة أو تسع مائة ممن بـايع حتـت        ،  من األنصار  $وكان يف عسكره    
 وأول وقائعهم وقعة األشتر مع أيب األعـور الـسلمي وكانـا قـد سـبقا              ،ومثانون بدريا 

قتـل  : tالسيد أبو العبـاس      قال. مث وقعة املاء عند نزول العسكر بصفني      ، العسكرين
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وأمريهم يومئذ عمار بن ياسـر  ، يف اليوم األول زيادة على ألف رجل سوى اجلرحى        
  .)١(ارمحه اهللا يف مخسة عشر ألفً

 شـخص  $ خمنف لوط بن حيىي األزدي أن أمري املؤمنني ويف حديث أيب  : قال
إال مـا كـان مـن    ، ومل يقـاتلوا إال غـرة صـفر       ، من النخيلة خلمـس مـضني مـن شـوال         

مث اتصل القتال شهر صفر كله إىل ليلة اهلرير مـن ربيـع    ، املاء أوال  القتال حني وردوا  
  .وكانت يف صفني أخبار يطول ذكرها، األول

 خطب يف بعض أيام صفني وحث الناس علـى       $ليا  فمن ذلك ما روي أن ع     
: فالمه املشيخة على أن تكلم أوال فقال، فقام قيس بن سعد بن عبادة فتكلم      ، القتال

وجدت الدين يف صدري قد جاش فلـم أجـد بـدا مـن           إنكم لساديت وعموميت ولكن   
  :وكتب إىل معاوية كتابا أوله، الكالم

ــت رِ   ــد كنـ ــاوي قـ ــاق معـ ــو اخلنـ   خـ
   

ــ حربـــــتحـــــفألقَ      اخلناقـــــاقيِضا تـــ
  :يف بعض أيام صفني يرجتز ويقول وخرج. من قصيدة  

ــعد وأيب عبــــــادة    ــن ســــ ــا ابــــ   أنــــ
   

ــ   ــالٌواخلزرجيـــــ ــادةون رجـــــ    ســـــ
  لــــيس فـــــراري يف الــــوغى بعـــــادة    

 
ــالل لَ    ــا ذا اجلـــ ــقِّيـــ ــشهادةِنـــ   ي الـــ

ــعادة    ــا ســــــــ ــهادة تتبعهــــــــ   شــــــــ
  

ــثىن يل   ــىت تــــ ــىت مــــ ــادة حــــ   الوســــ
وروي أن معاويـة دعـا بالنعمـان ابـن     ، واـزم بـسر   فجرحـه قـيس     ،  فخرج إليه بسر    

ال أسـأل عـن رجـل إال    ؟ مـا لقيـت منـهم    :وقال،وذم األنصار ، بشري وسلمة بن جمالد   
بلغـين أن ابـن آكلـة       : فقـال بعـد كـالم     ، فبلغ ذلك قيسا  ، فالن األنصاري )٢(قتله: قيل

ي ولعمـر ، وقد أجاب عـنكم صـاحبكم النعمـان بـن بـشري         ، كذا وكذا : األكباد قال 
                                                        

   .٢١٣ -٣١٢املصابيح  )١(
  .قتل ):ج(يف  )٢(
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وأنتم اليوم مع ذلك اللـواء الـذي   ، ألن وترمتوه يف اإلسالم لقد وترمتوهم يف اجلاهلية       
والقوم يقاتلون مع لـوآء أيب جهـل   ، كان يقاتل جربيل عن ميينه وميكائيل عن يساره   

  :وقال قصيدة يذم معاوية أوهلا، واألحزاب
ــب  ــد دع التوثـ ــن هنـ ــا ابـ ــر يـ   يف احلـ

   
ــا       ب إذا حنـــــن يف احلـــــروب دنونـــ

إذا رأيـتم هـذا   : مث خرج من الغـد ومحـل علـيهم وأثـر أثـرا منكـرا حـىت قـال معاويـة                     
  .الرجل فاحترسوا عنه فإنه األسد الضرغام

ما رأيت رئيسا كأمري املـؤمنني علـي   :  قال t عن ابن عباس     وروينا باإلسناد  
وكـأن عينيـه سـراجا سـليط     ، ولقد رأيته يوم صفني وعلى رأسه عمامـة بيـضاء       ، $

فقــال معــشر ،  أصــحابه إىل أن انتــهى إيل وأنــا يف كثــف مــن املــسلمني وهــو حيمــش
، )١(نبجـ وأخفـوا الْ  ، وأمخلـوا اللـوم   ، وجتلببـوا الـسكينة   ، استشعروا اخلشية : املسلمني

، ونـافحوا بالظبـا  ،واطعنوا النثر، رزواحلظو الش، وأقلقوا السيوف يف الغمد قبل السلة    
ــسيوف باخلطــا  ــوت ســجحا وامــشوا إىل ، وصــلوا ال ــب  ، امل ــالرواق املطن ــيكم ب وعل

قد قدم  ، مفترش ذراعيه ، نافج حضنيه ، هِرسفإن الشيطان راكد يف كِ    ، فاضربوا ثبجه 
  .وأخر للنكوص رجال،للوثبة يدا

ــا ــث:  أنــه كــان ملعاويــة مــوىل يقــال لــه وروين وكــان مــن أشــجع النــاس  .حري
وكان ال يقوم ، عاويةمحل م: وكان إذا محل أيام صفني قال الناس      ، وأشبههم مبعاوية 

بـارز كـل مـن    ، يـا حريـث  : فقـال لـه يومـا   ، وكان معاوية مسرورا مبوضـعه    ، له قائم 
فحـسد عمـرو ابـن    ، ال طاقـة لـك بـه    إال عليـا فإنـه  ؛ وقاتل كـل مـن قاتلـك        ، بارزك

إن معاويـة نفـس    ، يـا حريـث   : ملا يظهـر مـن جندتـه وبـسالته فقـال لـه            ؛ العاص حريثا 
                                                        

  .ن نواعملوا اللؤم وأخفوا اجلَ):ج،ب(يف  )١(
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، ولو كنت عربيا وذا شرف لرضيك هلذا األمر واملرتلة، ألنك عبد؛ عليك بقتل علي
فعمـل يف حريـث قـول    ، وأعـال ذروة الـشرف   ، فإن قتلت عليا انصرفت براية الفخـر      

 $فـضرب عليـا   ، فتقـدم إليـه حريـث   ،  أحجم الناس عنـه $فلما برز علي    . عمرو
: وقـال ، فاتصل اخلرب مبعاوية فقلق وجزع    ،  فقتله $وضربه علي   ، ضربة مل تؤثر فيه   

إن عمـرا أشـار   : فقيـل ؟ ومنعته مـن قتالـه  ، من أين أيت حريث وقد كنت حذرته عليا 
  :يقول فأنشا معاوية، عليه بذلك

ــم وعلمــك ضــائع    حريــث أمل تعل
   

ــأن عليــــ    ــاهر بــ ــوارس قــ   ا للفــ
ــ   ــارزهوأن عليـــ ــد ا مل يبـــ    واحـــ

 
ــاس إالَّ مــن   ــصته األظــافرالن    أقع

ــك    ــرأمرتـ ــأمـ ــصيتين ا حازمـ   ا فعـ
  

  ذ مل تقبـل النـصح عـاثر   فخدك إ   
ــوادث مجـــة  عمـــرو ودالك    واحلـ

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصيحة
   ــر ــا ج ــه م ــادر فلل ــك املق   ت علي

  وظن حريث قول عمـرو نـصيحةً        
  

  حاذروقد يهلك اإلنسان ما ال ي  
فقتل أربعة من أصحاب    ، وخرج املخارق بن عبدالرمحن من أصحاب معاوية      حريث    

وخـرج  ، $فتنكـر علـي   ، مرؤوسـه )١(واحتـز ، وكشف عـورام ، $أمري املؤمنني  
فقـال  ، ومل يكـشف العـورة    ، فقتل مثانية نفر مـن أصـحاب معاويـة واحتـز رؤوسـهم            

إين أرى رجـال لـو بـرز إليـه مجيـع      : فقـال ،اكفـين هـذا الرجـل   : معاوية لغالم له بطـل   
أنـا أبـو   :  سـاعة مث رفـع املغفـر وقـال    $فجـال علـي   ، ومل خيـرج ، عسكرك ألفنـاهم  

 فخرج إليه كيسان موىل لعلـي  ، أمحر للمبارزة : قال له وخرج موىل لعثمان ي   . احلسن
عليـه   فحمـل ، قـتلين اهللا إن مل أقتلـك    : $فقـال علـي     ،  فحمل عليـه أمحـر فقتلـه       $

                                                        
  .وأكب حيتز ):ج(يف  )١(
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 يـده إليـه وقـبض علـى ثوبـه فـضرب بـه        $فاستقبله أمحر وهو ال يعرفـه فمـد علـي         
  .األرض وكسر منكبه وأضالعه

رو بن العاص فأسـقطه عـن     يف بعض املواقف على عم     $  ومحل أمري املؤمنني  
ومعاويـة  . فأعرض عنه أمـري املـؤمنني ورجـع     ، فرسه فرفع عمرو رجله وأبدى عورته     

واهللا لقـد وجدتـه هامشيـا مليـا         ، منك ومـن علـي    : فقال؟ مم تضحك : يضحك فقال 
ــك وقــال امحــد اهللا يــا عمــرو ، ال ينظــر إىل عــورات الرجــال، بــالرتال فقــال ، وعورت
،  لـو بـدا لـه مـن صـفحتك ألوجـع قـذالك وأيـتم عيالـك            أما واهللا ، يا معاوية : عمرو

  .وأب مالك
: فقــال؟ مــم تــضحك: فقــال عمــرو،  ويف بعــض األخبــار أن معاويــة ضــحك

ولقـد كـان كرميـا ال ينظـر إىل عـورات         ، يضحكين دفعك عليا عن نفـسك باإلسـتاه       
الـت  وم،  عينـاك تلَّـ واحفَ، هال ضحكت إذ دعاك علـي إىل الـرباز  : فقال له ، الرجال
  .وبدا من أسفلك شيء أكره ذكره، وارتعدت فرائصك، شدقاك

فلمـا بـصر بـه    ،  وهـو ال يعرفـه     $وخرج بعد أيـام بـسر بـن أرطـأة إىل علـي              
، وكــشف عورتــه، ورفــع رجلــه، فــسقط عــن فرســه، $ومحــل عليــه علــي ، عرفــه

ال : وقـال ، فـضحك معاويـة مـن بـسر    ، ووثب بسر هاربـا  ،  وجهه $وصرف علي   
وصـاح فـىت مـن أهـل الكوفـة ويلكـم يـا أهـل           ، عمرو ما نـزل بـك     فقد نزل ب  ، عليك

مث أنشأ ، الشام أما تستحيون لقد علمكم عمرو بن العاص يف احلرب كشف اإلستاه     
  : يقول

ــة  ــارس ذو كريهــ ــوم فــ ــل يــ   أيف كــ
   

ــه      ــة باديـ ــط العجاجـ ــورة وسـ ــه عـ   لـ
ــنانه     ــي ســـ ــه علـــ ــه عنـــ   يكـــــف لـــ

 
ه يف اخلـــالء معاويـــه      ــ   ويـــضحك منـ
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ــن عمــرو ف  ــدت أمــس م ــهب ــع رأس   قن
  

ــه    ــذو حاذيـ ــها حـ ــسر مثلـ ــورة بـ   وعـ
ــرا    ــأة انظـ ــرو وابـــن أرطـ   فقـــوال لعمـ

  
  ســــبيلكما ال تلقيــــا الليــــث ثانيــــه     

ــا    ــدا إال اخلنـ ــال حتمـ ــصاكما)١(فـ   وخـ
  

ــه    ــنفس واقيـــ ــا واهللا للـــ ــا كانتـــ   مهـــ
  فلـــوال مهـــا مل تنجــــوا مـــن ســــنانه     

    
ــه    ــود ناهيـ ــا عـــن العـ ــا فيهـ   وتلـــك مبـ

  .و يضحك من بسر وعمر، وكان بسر مرة يضحك من عمرو  
وصار حـديث عمـرو مـثال    ، اا شديدوخافوه خوفً  $وحتامى أهل الشام عليا     

  :حىت قال أبو فراس
ــردى  ــع الــ ــري يف دفــ ــة' وال خــ   مبذلــ

   
ــرو     ــسوءته عمـ ــا بـ ــا يومـ ــا ردهـ   كمـ

  : يوما ووقف وأنشأ يقول$وخرج علي   
 ــي ــا علــــ ــربوا أنــــ ــالوين ختــــ    فاســــ

   
ــروا     مث ابــــرزوا يل يف الــــوغى أو أدبــ

ــي   ــز ســ ــناين يــ ــسام وســ ــر في حــ   هــ
 

ــ     رمنـــــــا الـــــــنيب الطـــــــاهر املطهـــــ
ــا جعفــــــر      ــزة اخلــــــري ومنــــ   ومحــــ

  
ــر    ــا مفخـــ ــي وفيهـــ ــاطم عرســـ   وفـــ

    ــد م ــن هنــ ــذا وابــ ــذا هلــ ــحهــ   رجــ
  

     رمذبـــــــــذب مطـــــــــرد مـــــــــؤخ  
فقـال أخـوه   . إنه ليدعوين أبدا إىل الرباز حىت لقد استحييت من قـريش        : فقال معاوية   

وال تقدم إليه امـرؤ إال     ، وفضح عمرا ، قتل حريثا اله عن كالمه فإنك تعلم أنه       : عتبة
  .ولو برزت إليه ال مشمت رائحة احلياة أبدا، وقد أيس من نفسه

ــاكم ــد   t وروى احل ــن يزي ــود ب ــة واألس ــن علقم ــال،  ع ــوب   : ق ــا أي ــا أب أتين
 إذ أوحـى إىل راحلتـه   # يا أبا أيوب إن اهللا تعاىل أكرمك بنبيه :األنصاري فقلنا له 

                                                        
   .١٩٢املختار .  الفحش :اخلنا )١(
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،  ضيفا لك فضيلة من اهللا فـضلك ـا   #وكان رسول اهللا  ، اركفربكت على باب د   
فـإين أقـسم   : فقال أبـو أيـوب  ،  يقاتل أهل ال إله إال اهللا$أخربنا مبخرجك مع علي  

،  معي يف هذا البيـت الـذي أنتمـا معـي فيـه     #لكما باهللا تعاىل لقد كان رسول اهللا   
ا جــالس عــن وأنــ،  جــالس عــن ميينــه$ وعلــي #ومــا يف البيــت غــري رســول اهللا 

يا أنس انظر مـن  :#فقال رسول اهللا ، إذ حرك الباب ، وأنس قائم بني يديه   ، يساره
فقـال  ، يـا رسـول اهللا هـذا عمـار بـن ياسـر       : مث رجع فقال  ، بالباب فخرج أنس فنظر   

عمـار فـسلم علـى     فـدخل  ففتح أنس الباب، افتح لعمار الطيب املطيب   : #رسول  
إنـه سـيكون يف أمـيت مـن بعـدي هنـات       ((: مث قـال لعمـار  ،  فرحب به  #رسول اهللا   

وحـىت يتـربأ بعـضهم مـن     ،حىت خيتلف السيف فيما بينهم وحـىت يقتـل بعـضهم بعـضا       
يعـين علـي بـن أيب طالـب      فإذا أنت رأيت ذلك فعليك ذا األصلع عـن ميـيين         ، بعض

وخـل عـن   ، فـإن سـلك النـاس كلـهم واديـا وسـلك علـي واديـا فاسـلك وادي علـي          
يـا عمـار طاعـة    ، وال يـدلك علـى ردى    ، ا ال يردك عن هـدى     يا عمار إن علي   ، الناس

  .))وطاعيت طاعة اهللا، علي طاعيت
 قويـت بـصائر املـسلمني يف اجلهـاد بـني يـدي أمـري املـؤمنني               tوملا قتل عمـار     

قد حـل  : وقال، وكان خزمية بن ثابت كافا لسالحه حىت قتل عمار فسل سيفه ، $
  .يل القتال فقاتل حىت قتل رمحه اهللا 

؛ اليوم صح يل أنك يا معاويـة علـى الباطـل        : ل عبداهللا بن عمرو بن العاص     وقا
))تقتلك الفئة الباغية  ((:  يقول لعمار  #  ألين مسعت رسول اهللا   

أحنـن  :فقـال معاويـة   )١(

                                                        
 ١٤٨/ ٢والبيهقـي يف الـسنن    ، ٣٤٣٨رقـم  / ٤والطرباين يف األوسـط      ، ١٨٧٤رقم  / ٤أخرجه مسلم    )١(

 ، ١٦٢ /٩وجممـع الزوائـد     ، ٣٧٨٨ رقـم    ٦٢٢/ ٥والترمـذي    ، ١١١٣١ رقم   ٣٧/ ٤ومسند أمحد   ، 
   .١٤٣/ ١والشجري  ، ٤٣٢/ ٢والدارمي 
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عمـارا   uوملا رأى علي  ، #فإمنا قتل محزة النيب   : قال. إمنا قتله من جآء به    ؟ قتلناه  
إن امـرءا مل تـدخل عليـه مـصيبة      ، ا إليه راجعـون   إنا هللا وإن  ((: وقال مقتوال وقف عليه  

، رحـم اهللا عمـارا يـوم قتـل    ((:  مث قـال ))من قتل عمار فمـا هـو مـن اإلسـالم يف شـيء       
 #وما يذكر من أصحاب النيب    ،  فواهللا لقد رأيت عمارا      ))ويوم يسئل ، ويوم يبعث 

جلنـة يف  إن عمارا وجبت لـه ا   ، إال كان خامسهم  ؛  وال أربعة ، ثالثة إال كان رابعهم   
فقاتـل عمـار وسـالب     ، واحلـق معـه   ، ولقد قتل مـع احلـق     ، فهنيئا له اجلنة  ، غري موطن 

  .  ودفنهuوصلى عليه علي ، وشامت عمار يف النار، عمار
رأيت عمـارا يـوم صـفني شـيخا       :  عن عبداهللا بن سلمة قال     t وروى احلاكم 

ده لقـد قاتلـت   والذي نفسي بيـ : ويده ترتعد وهو يقول، آدم طواال أخذ احلربة بيده   
ثـالث مـرات وهـذه الرابعـة والـذي نفـسي بيـده لـو               # هذه الرايـة مـع رسـول اهللا       

وقـال  ، ضربونا حىت يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفنا أنا على احلق وهـم علـى الـضاللة       
فلمـا كـان اليـوم    ،  مـن لـنب  )١(ياح وآخر زادك ضـ ))تقتلك الفئة الباغية  ((:  لعمار #

اليوم ألقى ، مث كان يقول اجلنة اجلنة حتت األسنة    ، لنبالذي قتل فيه شرب شربة من       
  .األحبة حممدا وحزبه

رمحـة  ، يوم صفني أويس القرين املـشهور فـضله  uوممن كان مع أمري املؤمنني  
 uوأقـام أمـري املـؤمنني    ، وكانـت الوقـائع بـصفني تـسعني وقعـة     ، اهللا عليه ورضوانه 

  .ألمر إىل التحكيمومعاوية مائة يوم وعشرة أيام حىت أفضى ا بصفني
إن النـاس بــصفني  :  بإسـناده عـن احلـارث بـن أدهـم     tالـسيد أبـو العبـاس    قـال 

ــت     ــىت فني ــل ح ــوا بالنب ــض وارمت ــضهم إىل بع ــف بع ــىت   ، زح ــاح ح ــاعنوا بالرم مث تط

                                                        
   .٥٢٧/ ٢لسان العرب .  اللنب الرقيق املمزوج:ضياح )١(
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مث مشى بعضهم إىل بعض بالسيوف وعمد احلديد فلـم يـسمع الـسامعون         ، تكسرت
.  صـدور الرجـال مـن الـصواعق     إال وقع احلديد بعضه على بعض هلـو أشـد هـوال يف            

رمحـة اهللا عليـه فيمـا بـني امليمنـة وامليـسرة فاجتلـدوا بالـسيوف وعمـد            وأخذ األشـتر  
فلـم يـزل يفعـل ذلـك     ، صـالة  احلديد من صالة الغداة إىل نـصف الليـل مل يـصلوا هللا            

  .)١(وهي ليلة اهلرير، األشتر بالناس حىت أصبح من االدة
 قتل يف ليلـة اهلريـر   uأن عليا ، العباس رمحه اهللا من غري السيد أيب    ويف رواية 

قال نصر عن عمـر ابـن سـعد    : قال السيد أبو العباس. مخسمائة ونيفا وثالثني رجال   
شـدوا فـداكم عمـي    : مر يب واهللا األشتر فأقبلت معه فقال    : عن عمارة بن ربيعة قال    

نتـهى ـم إىل   مث شـد بـالقوم حـىت ا    ، الـدين  وخايل شدة ترضون اهللا ـا وتعـزون ـا         
 ملـا رأى الظفـر قـد    uوأخـذ علـي   ، مث قاتلوا عند العسكر قتـاال شـديدا    ، عسكرهم

فدعا ،  يقول مل يبق منهم إال آخر نفس   uوجعل علي   ، جآء من قبله ميده بالرجال    
، إن رجالــك ال يقومـون برجالــه : فقـال ، مــا تـرى : معاويـة عمـرو بــن العـاص فقـال    

، يريـد الفنـاء   أنت تريد البقـاء وهـو  ، على غريه ولست مثله يقاتلك على أمر وتقاتله       
وأهل الشام ال خيـافون مـن علـي إن ظفـر     ، وأهل العراق خيافون منك إن ظفرت م      

ادعهـم إىل كتـاب   ، وإن ردوه اختلفـوا ، ولكن ألق إليهم أمرا إن قبلـوه اختلفـوا    ، م
  .)٢(فإنك بالغ به حاجتك، اهللا حكما فيما بينك وبينهم

مسعت متيم بـن خـزمي   : بن مسرة بإسناده عن جابر قال  عمروحدثنا:  قال نصر 
 .نظرنا فإذا املصاحف ربطـت علـى رؤوس الرمـاح   ، ملا أصبحنا من ليلة اهلرير : يقول

                                                        
   .٤٧٤وقعة صفني البن مزاحم ، ١/٤٢٠وشرح ج البالغة ، ١٦٥ رقم ٣١٨املصابيح  )١(
  ) .٤٧٧-٤٧٦(وقعة صفني ، ٣١٨ املصابيح )٢(
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فكـان مجيعهـا   ، مـائيت مـصحف   )١(وضـعوا يف كـل جمنبـة      : قال أبو جعفر وأبو الطفيل    
شـتر علـى فـرس    وأقبـل األ ، مث نادوا هذا كتاب اهللا بيننـا وبيـنكم     ، مخسمائة مصحف 

قـد  ، اصـربوا يـا معـشر املـسلمني    : كميت قد وضع مغفره على قربوس السرج يقول     
فلمـا رفـع أهـل     : قـال نـصر يف حـديث عمـر بـن سـعد            . محي الوطيس واشتد القتـال    
ولكـن معاويـة   ، أنـا أحـق مـن أجـاب إىل كتـاب اهللا          : uالشام املصاحف قال علي     

إين ألعـرف ـم   ،  ديـن وال قـرآن   وعمرو بن العاص وابن أيب معيط ليسوا بأصحاب       
ومـا رفعوهـا إال    ،)٢(وشـر كبـار   ، وكانوا شر صغار  ، صحبتهم صغارا ورجاال  ، منكم

سايل سـيوفهم علـى   ، فجآءه من أصحابه قدر عشرين ألفا مقنعني يف احلديد    ، خديعة
يـا علـي أجـب القـوم إىل     : فقـالوا ، قد اسودت جبـاههم مـن أثـر الـسجود        ، عواتقهم

: فقـال األشـتر  ، وابعث إىل األشـتر فيأتيـك  ، لك كما قتلنا ابن عفانكتاب اهللا أو نقت  
حتـب أنـك ظفـرت ويقتـل أمـري      : فقالوا لـه  ،أمهلوين فواق ناقة لقد أحسست بالظفر  

، يا أهل الـذل والـوهن  : فصاح، فأقبل حىت انتهى إليهم، أو يسلم إىل عدوه   ، املؤمنني
، وين عنكم فقد قتل أمـاثلكم     حدث، أحني علومت فظنوا أنكم قاهرون رفعوا املصاحف      

! فأنتم اآلن حني أمـسكتم عـن القتـال مـبطلني        ! أحني قتل خياركم  ؟ مىت كنتم حمقني  
، دعنا منك يـا أشـتر    : قالوا! فقتالكم الذين كانوا خري منكم يف النار      ؟ أم أنتم حمقون  

وضــرب ، وضـربوا بــسياطهم وجـه دابتـه   ، فــسبوه وسـبهم ، خـدعتم فاخنـدعتم  : قـال 
،  نفـرا قـرآء مـن أهـل العـراق     uفبعـث علـي  ،  فكفـوا uم علـي    وصاح  ، دوام

واجتمعـوا  ، فاجتمعوا بـني الـصفني ومعهـم املـصاحف    ، وبعث معاوية من أهل الشام  
وعلى أن حيكموا رجلني أحـدمها مـن     ، أماته ما ومييتوا، ما أحيا القرآن   على أن حييوا  

                                                        
)١( نوبفتحها مقدمة اجليش،  وميسرته ميمنة اجليش: بكسر النون املشددة: بةا.  
  .ورجال): ج،ب(يف  )٢(
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رنا عمـرا بـن   اخت: فقال أهل الشام، واآلخر من أصحاب معاوية، uأصحاب علي   
إين ال أرضـى    : uفقال علـي  ، رضينا بأيب موسى  : فقال األشعث واخلوارج  ، العاص

، مث هرب مين ولكن هذا ابن عبـاس ، وقد فارقين وخذل الناس عين   ، به وليس برضى  
فقــال . فــإين أجعــل األشــتر: قــال، واهللا مــا نبــايل أنــت كنــت أو ابــن عبــاس: )١(قــال

فـإين أخـاف أن   : uفقال علـي  ، إال األشتروهل ضيق سعة األرض علينا  : األشعث
فقـال  ،هـو أحـب إلينـا   : قال األشـعث ، اهللا يف شيء   فإن عمرا ليس من   ، خيدع مينيكم 

فجاء األحنف  ، فبعثوا إىل أيب موسى   . نعم: قالوا! ؟ قد أبيتم إال أبا موسى     :uعلي  
أو ، اأو ثاني، يا أمري املؤمنني إن شئت أن جتعلين حكما    : فقال، $بن قيس إىل علي     

مث إن أبـا  ، فأىب الناس ذلـك ، ولن حتل إال عقدت   ، إال حللتها  ثالثا فإنه ال يعقد عقدة    
 ومعاوية عهد اهللا بالرضى مبا حكما بـه      uموسى وعمر ابن العاص أخذا على علي      

علـى أن احلكمـني أن حيكمـا بكتـاب اهللا وسـنة       ،#من كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيئه    
وللحكمـني أن يـرتال مـرتال    ، ألمـة مـن حكمهمـا   فـإن مل يفعـال برئـت ا     ، #رسوله  

، عدال بني أهل العراق والشام ال حيضرمها فيه إال مـن أحبـا عـن مـأل منـهما وتـراض        
والـسالح  ، وأمـواهلم إىل إنقـضاء مـدة األجـل        ، والناس آمنون على أنفسهم وأهلـيهم     

ان واألجل الذي يلتقي إليه احلكم، وكان الكتاب يف صفر ، والسبيل خمالة ، موضوع
فرضـي بـه أهـل    ، مث إن األشـعث خـرج بالكتـاب يقـرؤه علـى النـاس          ، شهر رمـضان  

فلمـا قـرأه   ،  أربعـة اآلف جمفـف  uمث مر برايات عرته وكان منهم مع علـي    ، الشام
مث محـال  ، فهمـا أول مـن حكـم   ، ال حكـم إال هللا   ): أخوان(عليهم قال معدان وجعد     

  :ن شقيقفقال صاحل ب، مث مرا به على مراد، على أهل الشام

                                                        
  . أي األشعث قبحه اهللا)١(
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ــم  ــد حكــ ــدمآء قــ   مــــا لعلــــي يف الــ
   

ــ       ا مــا ظلـــم لــو قاتــل األحــزاب يوم  
وآخـر  ، وكـذلك رجـل مـن متـيم    ، وقال بنو راسب كذلك   ، ال حكم إال هللا ورسوله      

ارجـع وتـب   : وقـالوا لعلـي   ، الرجـال  )١(حيكمـون : عروة بن أذية حىت قـالوا     : يقال له 
فقـال  ، وال نـرى إال قتـاهلم  ، حيفةكما تبنا وإال برئنا منك فإنا لسنا نرضى مبا يف الص 

ــي ــا رضــيت لكــن ال رأي ملــن ال يطــاع : uعل وال يــصلح الرجــوع إال أن ، وال أن
مث إن الناس أقبلـوا علـى   ، يعصى اهللا ويتعدى حدود ما يف كتابه فيقاتل من ترك أمره     

وعبـداهللا بـن   ،  بعث شريح بن هاين يف أربع مائـة  uمث إن عليا     .)٢(قتالهم يدفنوم 
وجاء عمرو بن العـاص يف أربعمائـة إىل دومـة    . ومعهم أبو موسى  ، صلي م عباس ي 
وكتـب  . وابن عبـاس وشـريح وأبـو موسـى مقابلـهم          ، فرتل عمرو بأصحابه  ، اجلندل

  :عند ذلك إىل أيب موسى قصيدة منها uالنجاشي شاعر علي 
   اأبـــــا موســـــى جـــــزاك اهللا خـــــري   

   
ــالعراق    ــك بـــــ   عراقـــــــك إن حظـــــ

ــصبوا إ     ــد نـــ ــشام قـــ ــوإن الـــ   امامـــ
   

ــاق     ــروف النفــ ــزاب معــ ــن األحــ   مــ
   ــدو ــم عـــــ ــزال هلـــــ ــا ال نـــــ   اوإنـــــ

  
ــتالق   ــوم الــــ ــا موســــــى إىل يــــ   أبــــ

ــخر      ــن صــ ــة بــ ــل معاويــ ــال جتعــ   فــ
  

  ا مـــــا مـــــشى قـــــدم بـــــساقإمامـــــ  
     اوال خيـــــدعك عمـــــرو إن عمـــــر  

  
ــى لَ    ــا موســــ ــاق أبــــ ــة الرفــــ   داهيــــ

افعا فتـد ، بقولـه  إمنـا هـو عمـرو فـال تغتـرن     : وكان ابن عباس يعظ أبا موسى ويقـول        
، وكـان رأي أيب موسـى يف ابـن عمـر    ، قريبا من شهرين جيتمعون بني يـومني وثالثـة       

وأيب بكـر وعمـر جناهـد ونقاتـل      #يا أبا موسى كنا مع رسول اهللا   : فقال له عمرو  
                                                        

  .أحتكمون ): ج( يف )١(
  .٣٢٢ املصابيح )٢(
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مث نال من معاوية وذكر أنه ال يرضى بشيء من ، واليوم كما ترى وبكى  ، املشركني
وجعل ابن عبـاس يـستقره   . ضى بعلي وذمهوأنا كذلك ال أر : فقال أبو موسى  . فعله

، مث إن أبا موسى أتى عمرا واستخربه مـا يريـد  ، ويكتمه أبو موسى  ، ما جيري بينهما  
إن كنت تريـد أن تبـايع ابنـه فمـا مينعـك يف             : فقال، إن شئت أحيينا سنة عمر    : فقال
واتفقـا علـى   ، صـدقت : قـال ، إنه رجل صدوق ولكنك غمسته يف الفتنة   : فقال؟ ابين
، وبذلك خدع عمرو أبـا موسـى  ، وجيعال األمر يف عبداهللا بن عمر $ خيلعا عليا   أن

وقد كان ابن عباس ، اصعد وتكلم: وقال له عمرو، مث أقبال إىل الناس وهم جمتمعون     
فصعد أبـو موسـى املنـرب بـني     ، قدم عمرا قبلك مث تكلم بعده فإنه رجل غدار  : قال له 

... كمـا تـرون   : وقـال ، ليـا ونـزع خامتـه     اشهدوا أين قـد خلعـت ع      : العسكرين فقال 
مسعــتم خلعــه : وقـال ، فحمـد اهللا وأثــىن عليــه .. مث صــعد عمــرو، خلعـت هــذا اخلـامت  

وأثبــت صــاحيب كمــا أثبــت اخلــامت يف : وقــال، وقــد خلعتــه أنــا وبيــده خــامت صــاحبه
، غـدرت وخنـت  ... ال وفقـك اهللا : فقـال أبـو موسـى   ، إصبعي هـذه وأدخـل إصـبعه      

ومثلـك مثـل   : فقـال عمـرو   ،حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث     مثلك مثل الكلب إن     
فركـب ناقتـه وحلـق      ،  أبـا موسـى    uأصـحاب علـي      والـتمس ، احلمار حيمل أسفارا  

فكـان أبـو   ، قـبح اهللا أبـا موسـى قـد حذرتـه فمـا عقـل       : فكان ابن عباس يقول   . مبكة
 وقال بعض أصحاب أمري املؤمنني    . )١(حذرين ابن عباس غدرة الفاسق    : موسى يقول 

  : يف ذلك قصيدة أوهلا$
ــ ال أُكعمــرلَ ــدهر خالعــ لفَ   اى مــدى ال
   

ــرو  عليـــ     ا بقـــول األشـــعري وال عمـ
  :وقال بعضهم  

                                                        
   .٥٤٨-٤٩٧وقعة صفني  ، ٣٢٣-٣٢٢ املصابيح )١(
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  يعــصمون بــه  لــو كــان للقــوم رأي   
   

ــاس      ــابن عب ــوكم ب ــاب رم ــد اخلط   عن
  ــلٍ هللا در ــا رجــــــــ ــه أميــــــــ    أبيــــــــ

  
ــاس    ــم يف النـ ــضاء احلكـ ــه لقـ ــا مثلـ   مـ

ــن     ــن ذرى مي ــشيخ م ــوكم ب   لكــن رم
  

ــد   ــا ضــرمل ي ــداس أمخــاٍسبر م    ألس
لـو كنـت مكـان أيب    : فقـال ،  أن أبا األسود كان عند معاوية فذكر احلكمـني      وروي  

 كنـت أمجـع  : قـال ؟، فمـا كنـت تـصنع   : فقال لـه معاويـة  ، موسى ما صنعت ما صنع  
؟ فأنـشدهم بـاهللا املهـاجرون أحـق باخلالفـة أم الطلقـاء        ، املهاجرين واألنصار  عدة من 

  .سمت باهللا عليك ال تذكر هذا ما عشتأق: قال له معاوية
ومـن  ، وبلغ القتلى يف أيـام صـفني مـن أصـحاب معاويـة مخـسة وأربعـون ألفـا                

وفـيهم عمـار   ، فيهم مخسة وعشرون بـدريا  ،  مخسة وعشرون ألفا   $أصحاب علي   
وخزميـة بـن ثابـت    ، وعبداهللا بن بديل بن ورقاء   ، وهاشم بن عتبة  ، بن ياسر رمحه اهللا   
  .)١(آخرين رمحة اهللا عليهمذو الشهادتني يف 

، وقد بينـا أـم أنكـروا التحكـيم الـذي كـان       . )٢( مث كان أمر اخلوارج وقتاهلم    
وطلبـوا مـن علـي     )٣ (،واعتقدوا تكفري أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه وكفر أنفـسهم     

u فقـالوا ، وارجعوا إىل حرب عدوكم، توبوا فلم تكفروا: $فقال علي  ،  التوبة :
فخـرج  . وحيكم أنتم فعلتم بأنفسكم وتركتم أمـري      : فقال، لى نفسك ال حىت تقر ع   

وعبـداهللا بـن    وعبداهللا بن الكـوا ، رئيسهم شبث بن ربعي   ، اثنا عشر ألفا من العراقني    
 إليهم أبـا أيـوب   uفأرسل علي ، ووهب الراسيب أصحاب الصوف والربانس   ، أوىف

واحـتج  ، م الثالـث مث سـار إلـيهم بنفـسه يف اليـو     ، وصعصعة بـن صـوحان    ، األنصاري
                                                        

   .٥٥٨-٥٥٧وقعة صفني ) ١(
   .١٦٦ رقم ٣٢٦-٣٢٤ املصابيح )٢(
  .كفرهم بأنفسهم  ):ج،ب(يف  )٣(
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 علـى املـسري   uوأمجع أمري املـؤمنني  ، عليهم فندموا على ذلك وانصرفوا إىل الكوفة     
فجمـع مـن احلجـاز والبـصرة ومـن نواحيهـا أربعـني             ، ووافقوه على ذلـك   ، إىل الشام 

فمـضى إىل أرض  ،وأنفذ على مقدمتـه قـيس بـن سـعد بـن عبـادة يف سـتة اآلف              ، ألفا
فلمـا كـان    ، نني صلوات اهللا عليه حىت نزل أرض مـسكن        وسار أمري املؤم  ، )١(اجلزيرة

مثانيـة  : وقيـل ، يف بعض الطريق من الليل خرج من أهل الكوفة والبصرة سـبعة اآلف          
آآلف رجــل فأغــاروا وقتلــوا عبــداهللا بــن خبــاب ابــن األرت وايل املــدآئن وأم ولــده   

فقيـل  ، uوولدا له صغريا ورجال من بين أسـد كـان حيمـل املـرية إىل عـسكر علـي             
ــي ــري علينــا  :uلعل ــف ختــرج وعــدونا يف مكاننــا يغ ــري  !  كي فانــصرفوا وانــصرف أم

، ويقتلون، يغريون، ومضى اخلوارج إىل شهرزور ونواحيها،  إىل الكوفةuاملؤمنني 
ومـن أهـل    ، ورئيسهم من أهل الكوفة عبداهللا بن وهب وزيـد بـن حـصني            ، ويسبون
مـع قـيس بـن     uفسار إليهم علي،  علقمة ابندكي واملستوِرد بن فَ رعس مِ )٢(البصرة

ومالـك األشـتر يف زهـآء    ، سعد وسهل بن حنيف ومعقل بن قيس وشريح بـن هـاين         
فوجـد القـوم قـد جتـردوا للقتــال      عـشرة آآلف حـىت انتـهى إىل النـهروان يف عــسكره    

يا قنرب نـاد القـوم مـا    : فقال  قنرباuفنادى أمري املؤمنني   ؛ واستقبلوه بصدور الرماح  
ويــرحم ، ويقــسط يف حكمكــم، أمل يعــدل يف قــسمتكم؟ لــى أمــري املــؤمننينقمــتم ع

ومل يأخـذ مـنكم إال الـسهمني اللـذين جعلـهما         ، مل يتخذ أموالكم دوال   ، مسترمحكم
يـا قنـرب إن مـوالك رجـل         : فقالـت اخلـوارج   ، وسـهما يف العامـة     اهللا سهما يف اخلاصة   

  :وقد قال اهللا تعاىل، وهو رجل خصم، جدل

                                                        
   .١٠٢خمتار الصحاح ص.وهو ما بني دجلة والفرات ، موضع بعينه :رة اجلزي)١(
  .فقط ) ج(موجودة يف :  اجلزيرة)٢(
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& ö≅t/ ö/ ãφ îΠ öθs% tβθßϑ ÅÁ yz ^] وقــد ردنــا بكالمــه احللــو يف غــري ،  وهــو منــهم]٥٨: الزخـرف
فقال ، وجعلوا يقولون واهللا ال نرجع حىت حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني        . موطن
فـإين  ، اض إىل القـوم فـادعهم مبثـل الـذي دعـاهم بـه قنـرب           ، يا ابن عباس  : uعلي  

أو ألـبس علـى     ،  املؤمنني ألقـي علـي حلـيت       يا أمري : فقال ابن عباس  ، أرجو أن جييبوك  
  ،تكلَّفاض إليهم يف ح، بلى: قال، فإين أخافهم على نفسي سالحي

  مــن أي يوميــك مــن املــوت تفــر    
   

ــدر      ــوم قـ ــدر أم يـ ــوم مل يقـ ــن يـ   مـ
واهللا ال : فقالـت طائفـة  ، )١(فنهض ابن عباس إليهم وناداهم مبثل الذي أمره بـه    :  قال  

: وقـال أصـحاب احلجـج يف أنفـسهم    ، نا وهو خـري احلـاكمني     جنيبه حىت حيكم اهللا بين    
ننقم عليه خصاال : فقالوا، وصاحبه الينكر ذلك، ولنكفرنه، واهللا لنجيبنه ولنخصمنه

أما أوالهـن فإنـه حمـى امسـه مـن أمـري املـؤمنني حيـث كتـب إىل                  : مكفرة كلها موبقة 
وحنـن  ،  ليس بينهما مرتلـة   ألنه؛ فإن مل يكن أمري املؤمنني فإنه أمري الكافرين       ؛ معاوية  

امؤمنون ولسنا نرضى أن يكون علينا أمري.  
وسـفك الـدماء   .  علينـا يـوم البـصرة مـا حـوى العـسكر        مسقَ أن ي  ونقمنا عليه 

  !والذراري فلعمري إن كان حل هذا فما حرم هذا  ومنعنا النسآء
نقاتـل   يوم صفني أنه أحب احليـاة وركـن إىل الـدنيا حبـا بينـا أن       ونقمنا عليه  

فهال ثبت وحرض على قتـال  ، معه وأن ننصره حيث رفعت لنا مصاحف أهل الشام        
  :واهللا تعاىل يقول، حىت نرجع إىل أمر اهللا ونقاتلهم القوم وضرب بسيفه

                                                        
  .مبثل الذي ناداهم به ):أ(يف  )١(
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& öΝ èδθè=ÏG≈ s%uρ 4®L ym Ÿω šχθä3 s? ×πuΖ ÷GÏù tβθà6tƒuρ ßƒÏe$! $# … ã&—# à2^]ــال ــه   ،]٣٩: األنف ــنقم علي ون
  .)١(هرزجبور لزمه ِو كمافح أنه حكم احلكمني

  . أنه وىل احلكم غريه وهو عندنا من أحكم الناسعليه ونقمنا 
فـإن كـان معاويـة    ، أنه شك يف نفسه حني أمر احلكمني أن ينظرا     عليه  ونقمنا

  .فإن شك يف نفسه فنحن أعظم فيه شكا، أوىل باألمر ولوه
 ابن عباس حيـث      يا عليك ونقمنا ، أنه كان وصيا فضيع الوصية     عليه  ونقمنا

يـا أمـري املـؤمنني قـد      : فقـال ابـن عبـاس     .جئت ترفل إلينا يف حلة حسنة تـدعونا إليـه           
والـذي فلـق احلبـة وبـرأ      ال ترتابن ظفـرت ـم     : uفقال علي   ، مسعت ما قال القوم   

وسـنة  ، ألـستم ترضـون مبـا أتيـتكم بـه مـن كتـاب اهللا ال جتهلـون بـه             : نـادهم ،النسمة
أبدأ مبا بدأمت به على مدار األمـر   : قال،  اللهم بلى  :قالوا؟  ال تنكرونه  #رسول اهللا   

بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسـول اهللا  :  حيث كتب#أنا كاتب رسول اهللا  
، إىل سهيل بن عمرو وصخر بـن حـرب ومـن قبلـهما مـن املـشركني عهـدا إىل مـدة            

نـا بامسـك فإنـه    فاكتـب إلي ، إنا لو علمنا أنك رسول اهللا ما قاتلناك: فكتب املشركون 
وكتبـت ابـن    فـأمرين فمحـوت رسـول اهللا   ، واكتـب إلينـا ابـن عبـداهللا       ، الذي نعـرف  

 وكذلك كتبت إىل معاوية من علي أمري املـؤمنني إىل معاويـة بـن أيب سـفيان     ، عبداهللا
وعمرو بن العاص ومن قبلهما من الناكثني عهدا إىل مدة فكتبوا إنـا لـو علمنـا أنـك               

فمحـوت أمـري   ؛ فاكتب إلينا من علي بـن أيب طالـب جنبـك       ؛ اكأمري املؤمنني ما قاتلن   
فـإن كنـتم   ،  وكمـا كتـب  #وكتبت ابن أيب طالب كمـا حمـى رسـول اهللا          املؤمنني

                                                        
  .ولزمه رده ): أ(يف  )١(
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تلغــون بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم أن حماهــا وتلغــون رســول اهللا أن حماهــا وال تثبتونــه  
$! &:وإن أثبتمـــوه فـــإن اهللا تعـــاىل يقـــول ، فـــالغوين وال تثبتـــوين tΒuρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# 

çνρ ä‹ã‚ sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ $$ sù 4 ^]ــــشر ــال، ]٧: احل (ô‰s &:وقــ ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# 

îο uθó™é& ×πuΖ |¡ym ^]صـدقت هـذه حبجتنـا      : قـالوا ، #اهللا   فاستننت برسـول   ( ]٢١:األحزاب
وأحللـت   ر يـوم البـصرة   إين قسمت بينكم مـا حـوى العـسك        :وأما قولكم : قال. هذه

فـإين مننـت علـى أهـل البـصرة ملـا افتتحتـها وهـم                ؛ الدماء ومنعـتكم النـسآء والذريـة      
،  على أهل مكة وهم مشركون ملا افتتحهـا    #يدعون اإلسالم كما من رسول اهللا       

وإن عـدوا علينـا أخـذناهم     )١(وكان أوالدهم ولدوا على الفطرة قبـل الفرقـة بدينـهم          
tΒ$&: وقـد قـال تعـاىل يف كتابـه      ، ريا بـذنب كـبري    ومل نأخـذ صـغ    ، بذنوم uρ tΒ uρ ö≅ è=øótƒ 

ÏN ù'tƒ $yϑ Î/ ¨≅xî tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 لـو أن رجـال غـل    ((: #قال رسـول اهللا    ، ]١٦١: آل عمران [^ 4 #$
وكانـت أم املـؤمنني   . ))عقاال من احلرب ألتى يوم القيامة وهو مغلول به حـىت يؤديـه   

ولو قسمتها لكم وهـي    ، مت سوى ذلك فإنه غلول    فلو غللتها وقس  ، أثقل من عقال  
؟ فأيكم كان يأخذ أم املؤمنني يف سـهمه وهـي أمـه   ، أمكم الستحل منها ما حرم اهللا 

  .ال أحد وهذه حبجتنا هذه: قالوا
. فقد عرفتم كـراهيت هلمـا إال أن تكـذبوا         ، مت احلكمني إين حكَّ : وأما قولكم 

ال ختدع فأبيتم إال أن وليتموهـا مـن   فإن قريشا ، ولوها رجال من قريش  : وقويل لكم 
فإمنا جعل اهللا اإلقرار علـى النـسآء يف    ، تنكر سكت حيث فعلنا ومل   : فإن قلتم . وليتم

ــون ــوم   ، بي ــى الرجــال يف بي ــه عل ــتم . ومل جيعل ــإن كــذبتم وقل ــت  : ف ــت حكم أن
$ &:فقـال ، فإن اهللا قد حكـم يف دينـه الرجـال وهـو أحكـم احلـاكمني                ، ورضيت pκ š‰r'̄≈tƒ 

                                                        
  .فال نأخذهم بذنبهم ): أ( يف)١(
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tÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ è=çG ø) s? y‰øŠ¢Á9$# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã� ãm 4  tΒ uρ … ã&s# tFs% Ν ä3ΖÏΒ #Y‰ Ïdϑ yètG•Β Ö !#t“ yfsù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ 

Ÿ≅tFs% z ÏΒ ÉΟyè̈Ζ9$# ãΝ ä3 øt s†  ÏµÎ/ #uρsŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3ΨÏiΒ وقـال ، ]٩٥: املائـدة [اآلية:& ÷βÎ) uρ óΟçFøÿ Åz s−$ s) Ï© 

$ uΚÍκ È] ÷�t/ (#θèW yèö/$$sù $ Vϑ s3 ym ô ÏiΒ  Ï&Î# ÷δr& $Vϑ s3 ymuρ ô ÏiΒ !$yγ Î=÷δr& ^]ــسان   . ]٣٥: النــساء ــى اإلن فإمنــا عل
وإن مل ، فيمـا رأيـاه أوىل    )١(فإن عـدال كـان العـدل      ، االجتهاد يف استصالح احلكمني   

صـدقت  : قـالوا ، وال تـزر وازرة وزر أخـرى  ، يعدال فيـه وجـارا كـان الـوزر عليهمـا        
  .وهذه حبجتنا هذه

 # وأنا أوىل الناس باحلكم فقد حكـم رسـول اهللا            متإين حكَّ : ولكمق وأما
سعد بن معاذ يوم اليهود فحكم أن تقتل مقاتلتـهم وتـسىب ذراريهـم وجعـل أمـواهلم        

  .صدقت وهذه حبجتنا هذه: فقالوا، للمهاجرين دون األنصار
فإن كان معاوية أحق ـا    انظرا يف كتاب اهللا   :إين قلت للحكمني  : قولكم وأما

ــأثبتوه وإن كنــت أوىل فلــو أن احلكمــني اتقيــا اهللا ونظــرا إىل  ، ــا فــأثبتوين )٢(مــين ف
وعرفـت  ، ومعاوية مشرك، القرآن عرفا أنين كنت من السابقني بإسالمي قبل معاوية  

ألين سـبقته  ؛ أم إذا نظروا يف كتاب اهللا وجدوين جيب يل علـى معاويـة االسـتغفار       
ووجدوين جيب يل علـى معاويـة مخـس    ،  االستغفار وال جيب ملعاوية علي   ، باإلىمان
þθßϑ#) &:ألن اهللا تبــارك وتعــاىل أمــر بــذلك إذ يقــول ؛ مــا غنمــتم n=÷æ $#uρ $yϑ ¯Ρ r& Ν çGôϑ ÏΨxî  ÏiΒ 

&ó x« ¨βr'sù ¬! … çµ|¡çΗè~^]احكمـوا  : ولو قلت، فإذا حكما مبا أنزل اهللا أثبتوين     ، ]٤١: األنفال
 #كما أن رسول اهللا . م النصفة حىت رضي  ولكين أظهرت هل  ، وأثبتوين أىب معاوية  

، ولكن جعـل لعنـة اهللا علـى الكـاذبني    ، أجعل لعنة اهللا عليكم أبوا أن يباهلوا    : لو قال 

                                                        
  .األمر):أ(يف  )١(
  .أحق ):أ( يف )٢(
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صـدقت هـذه   : قـالوا ،ولكـن أظهـر هلـم النـصفة فقبلـوا        ، فهم الكاذبون واللعنة عليهم   
  .حبجتنا هذه
فـت أـم ال     فـإنين قـد عر    ، إن كـان معاويـة أهـدى مـين فـأثبتوه          : قـولكم  وأما

≅ö &:وقـد قـال اهللا تبـارك وتعـاىل        ، جيدونه أهدى مـين    è% (#θè? ù'sù 5=≈tG Å3 Î/ ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# uθ èδ 

3“y‰÷δr& !$ yϑ åκ ÷]ÏΒ çµ ÷èÎ7 ¨? r& βÎ) óΟçFΖà2 šÏ%Ï‰≈ ــد]٤٩: القـــــصص[^ ¹| ــم   )١( فقـــ ــت أـــ عرفـــ
  .الجيدون معاوية أهدى مين

فإمـا لـو حكمـا     ؟ تـهما احلكمني كانا رجلي سوء فلم حكم      إن: قولكم وأما
كمـا أن أهـل الكتـاب لـو حكمـوا      ، لدخال فيما حنن فيه وخرجا من سوئهما  بالعدل

/ö &:مبـا أمــر اهللا ســبحانه حيــث يقــول  ä3 ósu‹ ø9 uρ ã≅ ÷δr& È≅Š ÅgΥM}$# !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª!$# ÏµŠ Ïù 4 ^]املائــدة :

إين : ولكمق وأما.صدقت وهذه حبجتنا هذه   : قالوا،  خرجوا من كفرهم إىل ديننا     ]٤٧
$¨uρ ’n?tã Ä!¬ &:فـإن اهللا تعـاىل قـال يف كتابـه    ، كنت وصـيا فـضيعت الوصـية     ¨Ζ9 $# �kÏm 

ÏMø�t7 ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜtGó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 ^]  ولو ترك احلج من استطاع إليـه سـبيال     ] ٩٧: آل عمـران
يع ولكن كان يكفر من يستط،ولو تركه الناس ال يأتونه ، كفر ومل يكن البيت ليكفر    

وكذلك أنا إن أكن وصيا فأنتم كفرمت ال أنا كفرت بكم ومبـا     ، السبيل وال يأتيه   إليه
  .صدقت وهذه حبجتنا هذه: ترتكموين قالوا

يف حلة حسنة يدعوكم إىل ما نـدعوكم   إن ابن عباس جآء يرفل   : قولكم وأما
  .يوم حرب #فقد رأيت أحسن منها على رسول اهللا ، إليه

، وثبت علـى قتالـه أربعـة اآلف   ،  أكثر من أربعة اآلف     فرجع إليه من اخلوارج   
هؤالء أيكم قتـل خبـاب       يا. حكم اهللا أنتظر فيكم   : uفقال علي   ، وأقبلوا حيكمون 

                                                        
  .فكذلك):ج( يف )١(
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وانصرف عهدا إىل مدة حكم اهللا أنتظر ، بن األرت وزوجته وابنه يظهر يل أقتله م       
فناداهم أمري . مآئهماللهم كلنا قتل خبابا وزوجته وابنه واشترك يف د : فنادوا؟ فيكم  

أظهروا يل كتابا وشـافهوين بـذلك فـإين أكـره أن يقـر بـه بعـضكم يف                 : uاملؤمنني  
وال استحل قتل مـن مل يقـر   ، وال أعرف ذلك يف الضوضاء، الضوضاء وال يقر بعض 

ففعلـوا وجعلـوا   ، إىل مراكـزكم كمـا كنـتم    لكم األمـان حـىت ترجعـوا   ، بقتل من أقر  
فــإذا أقـروا عـزهلم ذات الـيمني حـىت أتـى علــى      ، ذلـك كلمـا جـآء كتيبـة سـأهلم عـن      

فلمـا رجعـوا نـاداهم ثـالث مـرات رجعـتم            ، ارجعوا إىل مراكـزكم   : مث قال ، آخرهم
اهللا : فالتفت إىل النـاس فقـال  . فنادوا كلهم نعم، كما كنتم قبل األمان من صفوفكم     

 مـرة بعـد   مث شـد علـيهم  ، وأقـدر علـى قتلـهم لقتلتـهم     أكرب لو أقر بقتلهم أهل الـدنيا     
مث شـد النـاس علـيهم فقتلـوهم     .يرجع بسيفه يسويه على ركبتيه مـن اعوجاجـة        ، مرة

فقلـب النـاس   ، ائتـوين بـذي الثديـة فإنـه يف القـوم         : فقـال ، فلم ينج منـهم متـام عـشرة       
واهللا مـا كـذبت وال      ، اهللا أكـرب  : فقـال ، فـأيت فـأخرب بـذلك     ، القتلى فلم يقدروا عليـه    
فركبـها مث انطلـق حـىت       ، ائتـوين بالبغلـة فإـا هاديـة       : مث قـال  ، كذبت وإنه لفي القوم   

اهللا : فقـال ، قلبوا فقلبوا سبعة من القتلـى فوجـدوه ثامنـهم       : مث قال ، وقف على قليب  
: مث قـال ، أنه يقتـل مـع شـر جيـل     #والذي خربين رسول اهللا   ، أكرب هذا ذو الثدية   

 $وقـد كـان   ، حـدة كـانوا وقوفـا علـى    ، تفرقوا فلم يقاتل معه الذين كانوا اعتزلوا     
فكـان األمـر كمـا      ، وال ينجو منـهم عـشرة     ، إنه ال يقتل منكم عشرة    : قال ألصحابه 

  .)١(قال

                                                        
  ) .٢٧٧- ٢/٢٧٥(وشرح ج البالغة  ، ٣٢٦  املصابيح)١(
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متـرق  ((:  قـال # يف اخلوارج عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا        وقد روينا 
   )١ (.))املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني باحلق مارقة من

كـــالب أهـــل النـــار ((: #قـــال رســـول اهللا :  عـــن أيب أمامـــة قـــال وروينـــا
   )٢ (.))اخلوارج

،  بقتـال النـاكثني  uأمـر علـي   :  إىل عبداهللا بـن مـسعود قـال    وروينا باإلسناد 
بقتال (( #أمرنا رسول اهللا    : وعن أيب سعيد اخلدري قال     )٣ (.واملارقني، والقاسطني

 يـــا رســـول اهللا أمرتنـــا بقتـــال النـــاكثني : فقلنـــا، واملـــارقني، والقاســـطني، النـــاكثني
   .))مع علي بن أيب طالب: قال؟ لقاسطني واملارقني فمع من وا

ألم نكثـوا بيعـة أمـري املـؤمنني      ؛ طلحة والزبري وأصحام    : واملراد بالناكثني  
ألم قسطوا عن احلق أي جاروا ؛ معاوية وأ صحابه: وبالقاسطني. اهللا عليه صلوات
   .uمري املؤمنني ألم مرقوا عن طاعة أ؛ اخلوارج : وباملارقني. وعدلوا

مِهِتالفَة ِخد uب عدالب يةع  
كانت البيعة كما ذكرنا يوم اجلمعة لثمـان عـشرة ليلـة خلـت مـن ذي احلجـة          

لسبع عشرة خلـت  : وقيل،  لتسع عشرةuوضرب  ، سنة مخس وثالثني من اهلجرة    
وتوىف ليلة إحدى وعشرين من الشهر علـى أثبـت الروايـات سـنة            ، من شهر رمضان  

                                                        
وفـتح البـاري رقـم     ، ١١٢٩٣ومسند أمحد ، ٤٦٦٧وسنن أيب داوود رقم  ، ١٠٦٤صحيح مسلم رقم   )١(

  . ،١٢٤٦مسند أيب يعلى رقم  ، ٨٥١١والسنن الكربى رقم  ، ٦٥٣٢
لـسي رقـم   ومـسند الطيا  ، ٨٠٤٢،  ٨٠٣٦، ٨٠٣٤، ٨٠٣٣واملعجم الكبري رقم ، ١٧٣ابن ماجة رقم    )٢(

  .٩٠٨مسند احلميدي رقم  ،١٩٤٣٤ ، ١٩١٥٣ومسند أمحد بن حنبل رقم ، ١١٣٦
   .١٠٠٥٣ رقم ٩١/ ١٠واملعجم الكبري ، ٤٤٧ رقم ٣/١٥٠احلاكم  )٣(
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فكانت مدة اخلالفة أربع سنني وتسعة أشـهر وأيامـا علـى أصـح     ؛ ني من اهلجرة    أربع
  .)١( يف اإلفادةuذكره السيد أبو طالب ، الروايات

واحملـسن درج    احلسن واحلسني صـلوات اهللا عليهمـا      : u أوالد أمري املؤمنني  
وأبـو  . #أمهم فاطمة بنت رسول اهللا ، وأم كلثوم الكربى، وزينب الكربى ،صغريا

. أمه خولة بنت جعفر بن قيس من بين بكر بن وائل مث من بين حنيفـة       ، قاسم حممد ال
أمهـم أم البـنني   ، والعباس وعثمان وجعفر وعبداهللا قتلوا مع احلسني صلوات اهللا عليه 

أمهما ليلى بنت مسعود ، وأبو بكر وعبيد اهللا. بنت حزام من ولد عامر بن صعصعة    
آء وهي أم حبيب بنت ربيعة من بـين تغلـب بـن    أمهما الصهب ، وعمر ورقية . الدارمية

، وحممـد األوسـط  . وعمـر األصـغر أمـه املـصطلقية      . وائل مـن سـيب خالـد بـن الوليـد          
وجعفر األصغر ، والعباس األصغر، وعمر األوسط على قول بعضهم، وحممد األصغر
وأمها زينب بنت ، وأمه أمامة بنت أيب العاص بن الربيع     ، وعبدالرمحن. ألمهات شىت 

 بـأن  uوكانت أوصـت إليـه   . وهي ابنة أخت فاطمة عليها السالم،#ول اهللا  رس
وأمهما أمسـاء بنـت عمـيس مـن ولـد       ، وحيىي وعون درجا صغريين   . يتزوج ا بعدها  

. هم أكثر املعدودين من أوالده الـذكور .فهؤآلء عشرون ابنا. خثعم بن أمنار بن نزار  
ــن مل يعــد حممــد األوســط واأل    ــساب م ــن أصــحاب األن ــذكر عمــر  ، صــغروم ومل ي

، وهم احلسن : والعقب خلمسة منهم  . إال عمر املعقب   ومنهم من مل يذكر    ،األوسط
  .وعمر، والعباس، وحممد، ما السالمواحلسني عليه

زينـب  . والبنات اثنتان وعشرون بنتا على اختالف يف ذلـك بـني أهـل النـسب            
وأم كلثـوم   . ىوالـصغر ، الكربى قد روت عن أمها فاطمة عليها السالم غري حديث         

                                                        
   .٥/١٥٢وتاريخ الطربي ، ٤٠اإلفادة ص )١(
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وأم ، والــصغرى، ورقيـة الكــربى ، والــصغرى، ورملـة الكــربى ، والــصغرى، الكـربى 
وقـد اختلـف هـل    ، وأم جعفـر ، وأم الكرام وامسها اجلمانـة ، والصغرى، هاين الكربى 
وهـو قـول حيىـى ابـن احلـسن         ،مجانة هـي أم جعفـر     : فمنهم من يقول  . النسب فيها   

ونفيـسة هـي أم كلثـوم    . وأم سـلمة .  أم جعفراجلمانة غري:ابن الكليب يقول   .العقيقي
، وخدجية، وفاطمة، وأم احلسن ، وليلى، وميمونة. هي غريها : وقال غريه . الصغرى  

  .وأمامة
وهن زينب الكربى عقبها يف ولد عبـدهللا بـن جعفـر بـن     : والعقب ألربع منهن 

مـد  الصغرى عقبها يف ولد حممد بن عقيل ولدت له عبداهللا بن حم وزينب، أيب طالب 
وفاطمـة  ، uابن أخت علي  وأم احلسن عقبها يف ولد جعدة بن هبرية ، )١(بن عقيل 

ومنـهن  ، والبـواقي منـهن مل يتـزوجن   .عقبها يف ولد سعد بن األسود بن أيب البختري      
  .)٢(مزوجات من ولد عقيل والعباس بن عبد املطلب وقد انقرض عقبهن

الهعم u :وعامله على مكة .  موالهوحاجبه قنرب. كاتبه عبيداهللا بن أيب رافع
مِبعوعلـى الـيمن عبيـداهللا      . وعلى املدينة قثم بن العبـاس     .  بن العباس بن عبداملطلب    د

وروى غـريه أن مكـة والطـائف ونواحيهـا       . الزبري بـن بكـار     )٣(بن العباس هذه رواية   
وهـذا أظهـر    ، وكان على املدينـة أبـو أىـوب األنـصاري         . كان عليها قثم بن العباس    

مث وىل األشـتر عليهـا   . مث وىل حممد بن أيب بكر عليهـا  . صر قيس بن سعد    وعلى م .
وعلـى البـصرة عثمـان بـن حنيـف      . فلم يصل إليها وسم يف الطريق حبيلة مـن معاويـة   

علـى   وأبـو األسـود الـدؤيل كـان    . مث عبداهللا بن العبـاس بعـدها      ، قتل يف وقعة اجلمل   

                                                        
  .ساقطة ):أ(يف ، ولدت له عبداهللا بن عقيل )١(
   .١٥٥-٥/١٥٣ي وتاريخ الطرب، ٣٣١-٣٣٠ أنظر املصابيح )٢(
  .هذه الرواية عن الزبري):ج(يف  )٣(
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وعلى فارس وكرمـان ونواحيهـا      . وعلى قضاء الكوفة شريح بن احلارث     . القضاء ا 
وعلـى املـدآئن   . مث خالـد بـن قـرة الريبـوعي    . وعلى خراسان جعدة بـن هـبرية      . زياد

  .)١(سعيد بن مسعود الثقفي عم املختار بن أيب عبيد
  :u ِهِرب قَعِضوم وِهِرمغ علَبم وِهِلتَقْ مركِْذ

 يفطـر عنـد احلـسن بـن       uكان أمري املؤمنني    :  عن قيس بن الربيع قال     روينا 
: فيقـول ، يـا أبـة لـو زدت      : فيقـولُ : علي عليهما السالم فال يزيد على ثالثة لقم قال        

ملا دخـل رمـضان جعـل علـي     : قال وعن عثمان بن املغرية. أحب أن ألقى اهللا مخيصا  
u    ال ، وليلـة عنـد عبـداهللا بـن جعفـر         ، وليلة عنـد احلـسني    ،  يتعشى ليلة عند احلسن

أو  وإمنـا هـي ليلـة   ،  يأتيين أمر اهللا حني يأتيين وأنا مخـيص : يقوليزيد على ثالث لقم   
: قـــال علـــي،  يف املنـــام# رســـول اهللا uورأى أمـــري املـــؤمنني علـــي . )٢(ليلتـــان

فمـا لبـث بعـد    ، فشكوت إليه ما لقيت من أهـل العـراق فوعـدين الراحـة عـن قريـب              
  .ذلك إال مجعة أو مجعتني

ــي : م عــن أبيــه قــال عــن عبــدالرمحن بــن زيــد بــن أســل  وروينــا : uقــال عل
مل : قـالوا ؟ ما خفـتم علـي    : قال،  لقد خفنا عليك   :فلما أفاق قالوا  ، واشتكى شكوى 

ولكـن حـدثين الـصادق    ، لعمـري مـا مـن املـوت أمـان      ، ال: قـال ، نأمن عليك املـوت   
يـضربين  ،  أين لن أموت حـىت ختـضب حلـييت هـذه مـن دم رأسـي          #املصدوق البار   

  .)٣(اهللا أشقى مثودكما عقر ناقة ، أشقى هذه

                                                        
  .١٥٦ - ٥/١٥٥ تأريخ الطربي )١(
   .٣٦٥٨٣ برقم ١٣/١٩٥كرت العمال  )٢(
  ٠٣٦٥٨٠-٣٦٥٧٨ - ٣٦٥٧٧رقم ١٣/١٩٣وكرت العمال ،  وبلفظ مقارب٧٥ األمايل )٣(
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:  وقـال uخطبنا علي : رضي اهللا عنه عن عبداهللا بن سبع قال       وروى احلاكم 
أال ختربنا بـه فنبيـد     : فقالوا، لتخضنب هذه من دم هذا    : #فيما عهد إيل رسول اهللا      

  .أنشد اهللا رجال قتل غري قاتلي: فقال، عترته
:  يقـول uا مسعـت عليـ  :  رضي اهللا عنه عـن أيب األسـود الـدؤيل قـال       وروى 

فقلــت ؟ أيــن تريــد : فقــال، أتــاين عبــداهللا بــن ســالم وقــد أدخلــت رجلــي يف الغــرز 
وامي : uمث قـال علـي   ، أما إنك لو جئتها ليصيبنك ا ذباب السيف      : فقال، العراق

رجـل  ؛ فتعجبـت منـه   : قـال أبـو األسـود   ، قبلـه :  يقول#اهللا لقد مسعت رسول اهللا  
  ! حمارب حيدث مبثل هذا عن نفسه

 ملا أراد أن خيرج من الدار يف الليلة اليت ضـرب فيهـا تعلـق          u أنه   ي عنه ورو
  :مئزره بالباب فانشأ يقول

ــو ــدد حيازميــــــــــك للمــــــــ   اشــــــــ
   

ــإن املــــــــوت القيكــــــــا ت     ت فــــــ
  وال جتـــــــــــزع مـــــــــــن املـــــــــــو    

  
ــلّ   ــااذا حــــــــــــــ   )١( بواديكــــــــــــــ

  : مث مضى اىل املسجد وهو يقول  
   خلـــــوا ســـــبيل املـــــؤمن ااهــــــد   

   
ري ال   ــ ــد غـــــ ــديف اهللا ال يعبـــــ   واحـــــ

  ويوقظ الناس إىل املساجد   
وعمــرو بــن بكــر التميمــي  ، والــربك بــن عبــداهللا،  أن عبــدالرمحن بــن ملجــموروينــا

مث ذكـروا أمـر أهـل النـهر         ، وعـابوا عمـل والـم     ، اجتمعوا مبكة فذكروا أمـر النـاس      
فلـو اشـترينا أنفـسنا وأتينـا     ، واهللا ما نصنع بالبقاء بعدهم شـيئا : فترمحوا عليهم وقالوا 

أنا أكفـيكم علـي     : فقال ابن ملجم  ، أئمة الضاللة فالتمسنا قتلهم وأرحنا منهم البالد      

                                                        
   .٤/٢٧٧وكتاب الفتوح ، ١/١٤٠وصفوة الصفوة ، ٣١مقاتل الطالبني  )١(
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أنـا أكفـيكم   : وقـال عمـرو بـن بكـر    ، أنا أكفيكم معاوية: وقال الربك ، بن أيب طالب  
وهـي  ، واتعدوا ليلة تسع عشرة مـن رمـضان  ، فتعاهدوا على ذلك  ، عمرو بن العاص  

فأقبـل كـل واحـد منـهم إىل املـصر الـذي       . uالليلة اليت ضرب ابن ملجم فيها عليا        
  .)١(فيه صاحبه

فأما ابن ملجم فلقـي أصـحابه بالكوفـة فكـامتهم أمـره حـىت إذا أتـى ذات يـوم                   
فلقـي مـن   ،  قتل منهم عدة يوم النـهر    uوقد كان علي    ، أصحابا له من تيم الرباب    
، نـهر  قـد قتـل أباهـا وأخاهـا يـوم ال       uوكان علي   ، قطام: يومه ذلك امرأة يقال هلا    

ال أتزوجـك حـىت تـشتفي      : فقالـت ، فلما رآها التبست بقلبه فخطبها    ، وكانت مجيلة 
، وقتل علـي بـن أيب طالـب       ، وقينة، وعبد، آالفثالثة  : قالت؟ وما تشآئني : قال. يل

فــإين أطلــب لــك مــن : قالــت، واهللا مــا جــآء يب إال قتــل علــي بــن أيب طالــب : فقــال
وأتى ابن ملجـم شـبيب   . فكلمته فأجااوردان : وبعثت إىل رجل يقال له ، يساعدك

كيف تقدر ! ثكلتك أمك :فقال؟ هل لك يف قتل علي    : وقال، شبث: بن حبره ويقال  
 !وحيـك : قال، أكمن له يف املسجد فإذا خرج لصالة الغداة شددنا عليه        : قال؟ عليه  

: قـال ، أما تعلم بأنه قتل أهل النهر العباد املـصلني : قال، لو كان غري علي كان أهون  
: وقـال ، فجآءوا حـىت دخلـوا علـى قطـام    ،فأجابه، قال نقتله مبن قتل من إخواننا     ، بلى

  .)٢(أن يقتل كل واحد منا صاحبه هذه الليلة اليت واعدت فيها صاحيب
العـني   اقتل عليا وارجع قرير:فلما دفعته إليه قالت   ،  أا أعدت له سيفا    وروي 
 مث إـم أخـذوا أسـيافهم وجلـسوا     ،ال بل أرجع سخني العني مثبـورا   : فقال، مسرورا

                                                        
  .٢٩ومقاتل الطالبني  ، ٧/٣٢٥والبداية والنهاية ، ٢/٤٢وابن أيب احلديد  ، ٦/٨٣ي الطرب )١(

  
   .٣٣مقاتل الطالبني  )٢(
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فـشد   فخرج صلوات اهللا عليه لـصالة الغـداة  ، uمقابل السدة اليت خيرج منها علي   
وضـربه ابـن ملجـم علـى     ، عليه شبث فوقع سيفه بعضادة البـاب وبالطـاق ومل يـصبه      

وهـو يـرتع    فـدخل عليـه رجـل مـن بـين أبيـه         ، وهرب وردان حىت دخل مرتله    ، رأسه
، فذهب إىل مرتله وأخذ سيفه وعاله به حىت قتله    ، خربه مبا كان  وأ، السيف واحلريرة 

  .)١(وشدوا على ابن ملجم وأخذوه، وخرج شبث وجنا
 وروي أن األشعث بن قيس بن معدي كرب بن جبلة بن معاويـة كـان تلـك           

فـسمع األشـعث   ، وحجر بن عـدي رمحـه اهللا كـان يـصلي     ، الليلة بناحية من املسجد   
األشـعث   وكـان ، قتلتـه يـا أعـور قتلـك اهللا        : فقـال ،صبحفـضحك الـ   ، النجا: يقول له 

وجبلة هو الذي ينتمي إليـه   ،وكان ابن ملجم حليفا لبين جبلة وابن أخت هلم     ، أعور
 قـال قـيس بـن ربيعـة الكنـدي يرثيـه       uفلما قتـل علـي      ، كما قدمنا نسبه  ، األشعث

  :ويهجو األشعث
 ــؤمنني ت ــري املـــ ــوخقتلـــــت أمـــ   ا نـــ

   
  )٢(واهـصة اخلـصى  على غري شيء يابن     

ــارس     ــذ فـ ــن هرابـ ــج مـ ــت لعلـ   وأنـ
  

ــال      ــذي العـ ــوء لـ ــا تبـ ــج مـ ؤول لعلـ ــ   تـ
ــارس      ــاء ف ــر أبن ــى ش ــشنجيت ترم   ل

  
   إىل شــــــر منجـــــــول وأألمنتمـــــــى م  

ــازم    ــة حــ ــون النقيبــ   غــــدرت مبيمــ
  

  وأكرم من ضمت حصاب ومن مشى  
  أخي الدين واإلسـالم والـرب والتقـى      

   
  وصهر الذي أصـفى لـه الـدين باهلـدى           

  ــر ــد مــن خــىن    أب    بــذي قــرىب وأبع
  

ـــ    ــني مي ــهىزوأتقـــى لـــرب حـ    ذوو النـ
ــرغامة ذي     ــجع مــن ض   مهابــة وأش

  
  وأجــود مـــن نـــوء الـــسماك إذا ســـقى   

  
                                                        

   .٣٣٥ املصابيح )١(
  . وهص:لسان العرب مادة. يا ابن واهصة اخلصى إذا كانت آمه راعية :  يعري الرجل فيقال)٢(
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  أخــا أمحــد والــوارث العلــم بعــده    
  

ــي   ــضى  وصـ ــن مـ ــابرين ومـ ــه يف الغـ   لـ
ــى       فأبشر أخا اإلتراف واحلوب واخلنا   ــم لظـ ــش لكـ ــي أن حتـ ــا إن تالقـ   مبـ
ــرف      نارهـــامقـــارن إبلـــيس ـــا عـ

  
   َــيه ــا لــ ــود حلاميهــ ــسقاوقــ   ن لــــك الــ

ـــ     ــ ِعا لَفــال زلــت موزوع ينا مـــبغاض  
  

  )١(وأبعـدك الرمحـان واجتاحـك الــردى     

 فيمـا حكـى األسـود بـن سـعد          uولذلك قال علي    ؛ وكان األشعث دعيا يف كندة      
كـان جالـسا يف الرحبـة إذ طلـع األشـعث بـن قـيس           uأن عليـا    : بن قيس اهلمـداين   

 :إليك قـال أمحقـة   :قال؟ ملن: قال، أمري املؤمنني جئت خاطبا    يا: فقال فسلم مث جلس  
ــا شــعث   ــر ي ــة أيب بك ــك شــنجيت  ، كحمق ــك علي ــأىب ذل ــعث ، ي ــال األش ــا : فق وم

قال رجل من الفرس ملا متزق ملك بين عمرو بن معاوية شخص مع كندة          ؟شنجيت
ــك شــنج ، وابنــه خــرزاذ معــه غــالم ، إىل الــيمن ، يتفلمــا انتــهوا إىل حــضرموت هل

وكـان  .  معـدي كـرب إىل جبلـة بـن معاويـة     :فانتسب خرزاذ جـدك الـذي يقـال لـه         
األشعث ملا ارتد عن اإلسالم وحتصن حبصنه النحري بعث إليه أبو بكر زيـاد بـن لبيـد            

 :uفلـذلك قـال علـي    ؛ فأخذه فمن عليه أبو بكـر وزوجـه أختـه أم فـروة      ، البياضي
  .)٢(أمحقة كحمقة أيب بكر

واهللا إين ألصلي تلك الليلة اليت ضـرب فيهـا   : نيف قال عن حممد بن ح وروي 
إذ خـرج علـي   ،  قريبا من السدة يف رجال كثري من أهـل البـصرة   uابن ملجم عليا    

u احلكم هللا ال لك يـا علـي وال  : ومسعت، فنظرت إىل بريق السيف،  لصالة الغداة 
 ابـن  فلم أبـرح حـىت أخـذ   ، ال يفوتنكم الرجل:  يقول uمث مسعت عليا    ، ألصحابك

 النفس بالنفس إن هلكـت فـاقتلوه كمـا    : فسمعته يقولuملجم وأدخل على علي  
                                                        

  .٣٣٦املصابيح ) ١(
  .٣٧٧ املصابيح )٢(
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 وابـن ملجـم مكتـوف بـني يـدي        -فبينـاهم عنـده   . وإن بقيت رأيـت فيـه رأي      ، قتلين
واهللا خمزيـك  ، إنـه ال بـأس علـى أيب   : u إذ نادت أم كلثوم بنت علي   -uاحلسن  

ولـو كانـت   ، ومسمته بألف، ه بألف فواهللا لقد شريت  ؟ فعالم تبكني : فقال، يا عدو اهللا  
: وقال،  على ابن ملجمuوأقبل علي . هذه الضربة جلميع الناس ما بقي منهم أحد   

سـألتك  : قـال ، سـلين : قال؟ أرأيت إن سألتك عن ثالث خصال تصدقين إن سألتك    
: قـال . اللـهم نعـم  :قـال ؟ ابـن راعيـة الكـالب    : بـاهللا هـل كنـت تـدعى وأنـت صـغري      

أنت شـقيق عـاقر   :  أنشدك باهللا أمر بك رجل وقد حتركت فقال      :فأسألك عن الثانية  
وهـي أشـدهن عليـك هـل     ، فإين سائلك عن الثالثـة : قال. اللهم نعم: قال؟ ناقة مثود  

ولـو كنـت كامتـا شـيئا       ، اللـهم نعـم   : قـال ؟ حدثتك أمك أا محلت بك يف حيضها        
  :الفزاريويف قطام وما كان منها يقول القائل وهو ابن مياس .  )١(لكتمته

ــةومل أر مهــــــر ــاقه ذو مساحــــ   ا ســــ
   

  كمهر قطـام مـن فـصيح وأعجـم وقتـل          
ــة اآلف وعبــــــــد وقينــــــــة       ثالثــــــ

   
  علــــــــــي باحلــــــــــسام املـــــــــــصمم    

ــال      ــي وإن غ ــن عل ــى م ــر أغل ــال مه   ف
  

ــوال فَ   تــن ملجــم ك ــك اب   )٢( إال دون فت

ة الـيت  الـربك بـن عبـداهللا انطلـق تلـك الليلـ       فـإن : وأما صاحبا ابن ملجم لعنه اهللا تعاىل    
فـشد عليـه فطعنـه بـاخلنجر       إىل معاوية فوافقه يصلي بالنـاس    - uضرب فيها علي    

معاويـة   )٣(ودوي. بـل قطـع يديـه ورجليـه وخلـى عنـه          : ويقال. فأخذ فقتل ، يف أليته 
ــه ولــد ، وبــريء ــه ، )٤(مث بلغــه أنــه ولــد ل ــه فقتل ــة املقاصــري   ،فبعــث إلي مث اختــذ معاوي

                                                        
  .٣٣٩ -٣٣٨ املصابيح )١(
  .٥/١٥٠وتاريخ الطربي ، ٣٧ومقاتل الطالبني ، ٢/٢٨٥واالستيعاب  ، ٢/٤٦ ابن أيب احلديد )٢(
  .وبري ):ج(يف  )٣(
فـأمر بــه يزيـد بــن   ، وأن نـسله ينقطــع مـن أجلــها   ، بلغـه أنــه ال يولـد لــه بعـد تلــك الطعنـة     ):أ(يف هـامش   )٤(

  .معاوية فقتل 
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وانطلق عمـرو بـن بكـر    . سالم خوفا على نفسهوهو أول من اختذها يف اإل  ، واحلرس
وأمر خارجـه  ، وكان عميدا يشتكي بطنه فلم خيرج تلك الليلة، إىل عمرو بن العاص 

فأمـسك  ، فخـرج يـصلي ـم فوافقـه ابـن بكـر فقتلـه          ، قاضي مصر أن يصلي بالنـاس     
ال اهللا أىب إ  يا عدو اهللا واهللا ما أردت غـريك لكـن  :وقال لعمرو ، فانطلق به إىل عمرو   

  .مث أمر به فقتل وصلب، خارجه
 كـان  uأن أمري املـؤمنني  :  عن جعفر بن حممد عن أبيه عليهم السالم     وروينا

 :uفقـال علـي   ، فضربه ابـن ملجـم   ، خيرج إىل الصبح ويف يده درة يوقظ ا الناس        
. فإن شـئت اسـتقدت     )١ (،فإن عشت فاحلق حقي   ، أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره   

وإن ، فـإن أعـش فـاحلق حقـي أرى فيـه رأيـي      ، وا عنه وأوثقوه  ويف بعض األخبار كف   
  .أمت فرأيكم يف حقكم 

 ملا ضرب مجع u وروينا أنه.  ليلة تسع عشرة من شهر رمضانuوضرب 
لــه أطبــاء أهــل الكوفــة فلــم يكــن فــيهم أعلــم جبرحــه مــن أثــري بــن عمــرو بــن هــاين    

ألربعـني غالمـا   وكان مـن ا ، وكان متطببا صاحب كرسي يعاجل اجلراحات ،السكوين
وأن أثـريا ملـا نظـر إىل     . الذين كان خالد بن الوليد أصام يف بيعة عني التمر فسباهم          

مث   دعا برئة شاة حارة فاسـتخرج عرقـا منـها فأدخلـه اجلـرح     uجرح أمري املؤمنني  
اعهـد عهـدك فـإن عـدو     ، يا أمري املؤمنني: استخرجه فإذا عليه بياض الدماغ فقال له    

  .)٢(بته إىل أم رأسكاهللا قد وصلت ضر
ملـا ضـرب أمــري   :  عـن جعفـر بــن حممـد عـن آبائــه علـيهم الـسالم قــال      وروينـا 
والدمآء تـسيل  ، استند إىل اسطوانة املسجد؛  الضربة اليت تويف منهاuاملؤمنني علي   

                                                        
  ...وإن شئت، أرى فيه رأيي):ب(يف  )١(
   .٨٠-٧٩أمايل أيب طالب  ، ٣٨ومقاتل الطالبني ، ٢/٤٤ ابن أيب احلديد )٢(
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فابتـدأ خطيبـا   ، #وضج الناس يف املسجد كهيئة يـوم قـبض فيـه الـنيب             ، على شيبته 
، كل امرء مالق ما يفـر منـه   :# تعاىل والصالة على نبيه       بعد الثناء على اهللا    -فقال

كـم اطـردت األىـام احبثهـا عـن          . واهلـرب منـه موافاتـه     ، واألجل تساق إليـه الـنفس     
أمـا وصـييت بـاهللا عـز     . وإخفـاءه علمـا مكنونـا    ، مكنون هذا األمر فـأىب اهللا إال سـتره        

، ذين العمـودين أقيموا ه،  فال تضيعوا سنته  #وحممدا  ، فال تشركوا به شيئا   : وجل
، وديـن قـومي   ، وخفف عن العجزة رب كرمي رحـيم      ، محل كل أمرىء منكم جمهوده    

، حتــت ظــل غمامــة اظمحــل راكــدها ، كنــتم يف إعــصار وذرو ريــاح ، وإمــام علــيم
ودعـتكم وداع  . إنـه ألوعـظ لكـم مـن نطـق بليـغ      ، ليعظكم خفويت وسكون أطـرايف   

فعليكم السالم ، ن سرائريويكشف لكم ع، غدا ترون أيامي، امرىء مرصد للتالق 
فـإن  . وغـدا أفـارقكم  ، وأنا اليوم عظـة لكـم  ، كنت باألمس صاحبكم، إىل يوم اللزام 

  .)١(عفى اهللا عين وعنكم، وإن أفن فالقيامة ميعادي، أبق فأنا ويل دمي
وويل غسله ابنـه  .  ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة أربعني     uتوىف  

 وكفـن يف ثالثـة أثـواب لـيس     ، عبيداهللا بـن العبـاس    و، احلسن بن علي عليهما السالم    
، وكرب مخس تكـبريات ، وصلى عليه ابنه احلسن بن علي عليهما السالم    ، فيها قميص 

ــدة       ــاب كن ــي ب ــا يل ــة مم ــصبح أوال يف الرحب ــالة ال ــد ص ــن عن ــيال إىل  ، ودف ــل ل مث نق
ل وذكر السيد أبو طالب أن املشهور أن زيد بـن علـي عليهمـا الـسالم قـا            . )٢(الغري

، حنـن يف ريـاض اجلنـة   ؟ أتدرون أين حنـن   : ألصحابه وهم يسلكون معه طريق الغري     
ومن املعلوم الذي ال خيفى علـى مـن نظـر يف    : قال. )٣(حنن يف طريق قرب أمري املؤمنني   

                                                        
  .١٨٩-١٨٨ أمايل أيب طالب )١(
   .٣٣٩املصابيح ، ٤١مقاتل الطالبني  )٢(
  ٣٤٠-٣٣٩واملصابيح  ، ٧٩واألمايل  ، ٣١-٣٠ اإلفادة )٣(
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هـذا قـرب   : وقـال البنـه امساعيـل    ،األخبار أن جعفر بن حممد حضر املوضع وزار القرب      
  .)١(جدك أمري املؤمنني

ــه قــال    وروي عــن  ــسالم أن ــا ال ــي عليهم ــن عل ــاه  :احلــسن ب ــيال ودفن ــاه ل محلن
فكيف تدعى النواصب أن موضع  ، السالم فهذا كالم سادة العترة عليهم    . )٢(بالغري

  .#لوال عمى بصائرهم وشدة احنرافهم عن أهل بيت النيب ! القرب ليس مبعلوم
ؤمنني علـي  تويف أمـري املـ    :  عن األسود الكندي واألجلح قاال     وروينا باإلسناد  
u    قـال الـسيد أبـو طالـب         ، وهو ابن أربع وستني سنةu:    وعـن  . )٣( وهـو األصـح

وعن حممد ابن احلنفية ملا ،  وهو ابن مثان ومخسنيuقتل علي : جعفر بن حممد قال   
  .جاوزت سن أيب بسنتني:قال جاوز مخسا وستني سنة

 بعـد  -دعـا احلـسن بـن علـي عليهمـا الـسالم       ، وملا دفن عليه الصالة والـسالم    
إن رأيـت أن تأخـذ   : فقال لـه ، فأمر بضرب عنقه  ابن ملجم لعنه اهللا فأيت به      دفنه أباه 

علي العهود أين أرجع إليك حىت أضع يدي يف يدك بعد أن أمـضي إىل الـشام فـأنظر            
ــنع صــاحيب  ــا ص ــه    م ــه وإال قتلت ــإن كــان قتل ــة ف ــتحكم يف  ، مبعاوي ــك ف مث عــدت إلي

هللا ال تشرب املاء البارد أو تلحق روحـك  وا، هيهات: uفقال له احلسن   ؟ حبكمك
فوهبـها  ،فاستوهبت أم اهليثم بنت األسود النخعية جيفته منـه ، مث ضربت عنقه  ، بالنار

  .)٤(فاحرقتها بالنار، هلا

                                                        
   .٣١اإلفادة  )١(
   .٣١اإلفادة  )٢(
   .٣٤ اإلفادة )٣(
   .٤١ومقاتل الطالبني  ، ٨٥األمايل  )٤(
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ــى  :  عــن ابــن شــهاب قــال ورويناباإلســناد قــدمت دمــشق غازيــا فــدخلت عل
طني بـني يديـه   والنـاس مسـا  ، فـإذا هـو علـى فـرش يفـوت القـائم      ، عبدامللك بن مروان  

أتعـرف مـا كـان يف بيـت املقـدس           ، يـا ابـن شـهاب     : فقال، فأخذت جملسا ، فسلمت
ــب  ــف : قــال، نعــم: قلــت؟ صــباح ليلــة قتــل فيهــا علــي بــن أيب طال هلــم فــدرت خل

؟ مـا كـان   : فقـال ، رأسـه  )١(فتحـول إيل فـوالين    ، السماط حىت أتيته مـن خلـف القبـة        
مـا بقـي أحـد     : فقـال  )٢ (!ه دم مـا رفـع حجـر يف بيـت املقـدس إال وجـد حتتـ               : فقلت

  .فما حدثت به حىت مات، يعرف هذا غريي وغريك فال خيرجن منك
 إىل احلاكم رضي اهللا عنه رواه عن جعفر بـن حممـد بإسـناده     وروينا باإلسناد  

أو زارك يف ، أو بعـد وفـايت   ،  يا علي مـن زارين يف حيـايت        (( : قال لعلي  #عن النيب   
ضـمنت لـه يـوم    ، أو بعـد مومـا    ، بنيك يف حيامـا   أو زار ا  ، أو بعد موتك  ، حياتك

)) القيامة أن أخلصه من أهواهلا وشدآئدها حىت أصريه معي يف درجيت
) ٣(.  

من زار قرب أمـري املـؤمنني فليـصل عنـد رأسـه      :  أنه قالu وروي عن الرضى  
، وأمري املـؤمنني علـيهم الـسالم      ، وجسد نوح ، فإن يف قربه عظام آدم    ؛ ست ركعات 

وعنـه رضـي اهللا عنـه عـن     . أمري املؤمنني فقد زار آدم ونوحا وأمري املـؤمنني        فمن زار   
وليــؤم ، إذا بعــدت بأحـدكم الــشقة ونــأت بـه الــدار فليـصل ركعــتني   : uالـصادق  

  .فإن ذلك يصل إلينا، بالسالم إىل قبورنا

                                                        
  .فوال):ج،ب( يف )١(
  .غبيطا ):ب(يف  )٢(
مـن   ((فقال رسـول اهللا  ؟  ما ملن زارنا# قال للنيب) ع( عن احلسن بن علي     ٤٩درر األحاديث النبوية     )٣(

ــا أو ميتــا أو زارك حيــا أو ميتــا كــان حقيقــا علــى اهللا أن يــستنقذه يــوم   ، زارين حيــا أو ميتــا  أو زار أبــاك حي
  .))امة القي
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  )١(:u وقالت أروى بنت احلارث بن عبداملطلب ترثي أمري املؤمنني عليا 

  أســـــعدينا أال يـــــا عـــــني وحيـــــك   
   

ــا    ــري املؤمنينـــــــ ــي أمـــــــ   أال تبكـــــــ
  ــا ِزر ــب املطايــ ــن ركــ ــري مــ ــا خــ   ئنــ

  
ــسفينا     ــب الــ ــن ركــ ــها ومــ   وفارســ

ــال ومـــن حـــذاها      ــبس النعـ ــن لـ   ومـ
  

ــا     ــاين واملئينـــــ ــرأ املثـــــ ــن قـــــ   ومـــــ
ه أيب حـــــسني     ــ ــتقبلت وجـــ   إذا اســـ

  
ــا    ــدر راع الناظرينـــــ ــت البـــــ   رأيـــــ

  ــس ــال واهللا ال أنـــــــ ــفـــــــ   اى عليـــــــ
  

ــا نسوحــــــ      صــــــالته يف الراكعينــــ
  يقــــــيم احلــــــد ال يرتــــــاب فيــــــه     

  
ــستبينا    ــالفرائض مـــــ ــضي بـــــ   ويقـــــ

ــا   ــصيام فجعتمونـــــ   أيف شـــــــهر الـــــ
  

ــ   ــاس طُـــــ ــري النـــــ ــارخبـــــ   ا أمجعينـــــ
ــ     اكــــــأن النــــــاس إذ فقــــــدوا عليــــ

  
  ـــــــنعــنيناام ــال يف بلـــــــد ســـــ    حـــــ

ــوكُ   ــري نـــــ ــه خبـــــ ــل مهلكـــــ   ا قبـــــ
  

ــسلمينا    ــي املــــ ــا وصــــ ــرى فينــــ   نــــ
   ــال ج ــيت وأطــ ــاب ذؤابــ ــأشــ   يِدهــ

  
ــني فارقــــــِتةُامــــــمأُ      القرينــــــا حــــ

  ــوع ــزن  أمّةُربـــــــ ــوم حبـــــــ    كلثـــــــ
  

ــا    ــد رأت اليقينــــــ ــا وقــــــ   جترعهــــــ
ــ       بـــن صـــخر   معاويـــةُتمشفـــال تـ

  
  )٢(فــــــإن بقيــــــة اخللفــــــآء فينــــــا      

لتـراب  وأخـذ ا  ، قـام صعـصعة بـن صـوحان       ، وملا دفن أمري املؤمنني صلوات اهللا عليـه          
  :لوأنشأ يقو، ووضعه على رأسه

ــا أُ   ــسرك يـــ ــن يل بـــ ــأال مـــ    اخيـــ
   

ــن يل   ــدي  ومـــ ــا لـــ ــك مـــ   ا أن أبثـــ
  طوتـــك منـــون دهـــرك بعـــد نـــشر   

   
  ــكــــــذلك د ــ نــــــشرا وطَهأبــــ   ايــــ

  
                                                        

 ٥/١٥٠وقـد نـسبها الطـربي يف تأرخيـه     ،  إختلف الرواة يف ترتيب هـذه األبيـات كمـا أختلفـوا يف نـسبتها          )١(
  .أليب األسود الدؤيل 

   .٤٣مقاتل الطالبني  )٢(
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ــواك يل املنايــــا    ــو نــــشرت طــ   فلــ
  

ـــ     ــنعت إلي ــا صـ ــك مـ   اشـــكرت إليـ
  ا بفقــــــدك مث إين كفــــــى حزنــــــ    

  
     ــدي ــن يـ ــربك مـ ــراب قـ ــضت تـ   انفـ

   ــي ــا علــ ــك يــ ــيين  بكيتــ ــلء عــ    مبــ
   

   ــي ــك شــ ــاء عليــ   افلــــم يغــــن البكــ
ــاةوكانـــــت يف حياتـــــك يل ع     ظـــ

   
ــا      ــك حيـ ــظ منـ ــوم أوعـ ــت اليـ   فأنـ

حـني ضـرب   -وقال عمران بن حطان اخلارجي يف عبد الرمحن بن ملجم لعنهما اهللا               
uعليا 

)١(:  
   يـــا ضـــربة مـــن تقـــي مـــا أراد ـــا

   
ــرش رضــوانا     ــن ذي الع ــغ م   إال ليبل

ــ      ا فأحــــــسبه إين ألذكــــــره يومــــ
   

   أوىف الربيــــــة عنــــــد اهللا ميزانــــــا    
   أخــق ــوٍمل ــربهم  ال بطــونُ بق ــري أق   ط

  
    ا وعــدوانا مل خيلطــوا دينــهم كفــر  

  :فأجابه القاضي أبو الطيب طاهر بن عبداهللا بن طاهر الفقيه الشافعي ذه األبيات  
ــرُء ــه إين ألبــــ ــت قائلــــ ــا أنــــ    ممــــ

   
ــنِ    ــن ابـ ــلْ معـ ــا  ٍمجـ ــون تانـ    امللعـ

ــا         ــا أراد ــقي م ــن ش ــربة م ــا ض   ي
  

ــا     ــالم أركانــــ ــدم لإلســــ   إال ليهــــ
ــهإين ألذكــــــــره يومــــــــ     ا فألعنــــــ

  
  ا وألعــــن عمرانــــا وحطانــــا  دينــــ  

ــدهر متــــصال    ــه الــ ــك مث عليــ   عليــ
  

  ــائن اهللا إســـــــرار ــالعـــــ   ا وإعالنـــــ
ــه     ــار جــآء ب   فأنتمــا مــن كــالب الن

   
ــشريعة برهانــــ     ــص الــ ــنــ   اا وتبيانــ

أبو عمـر يوسـف بـن عبـداهللا بـن            )٢(وروى صاحب كتاب االستيعاب الفقيه احلافظ       
  :هريت يعارض ابن حطانحممد النمريي لبكر بن محاد التا

                                                        
   .٣٧مقاتل الطالبني  )١(
  .بدون احلافظ ):أ(يف  )٢(
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 أفـضل مــن ميـشي علـى قــدم   قتلـت   
   

  ــالم ــاوأول النـــــــاس إســـــ   ا وإميانـــــ
  وأعلــــم النــــاس بــــالقرآن مث مبــــا     

  
ــ   ــرع  نسـ ــا شـ ــول لنـ ــا الرسـ   ا وتبيانـ

ــره     ــواله وناصــ ــنيب ومــ ــهر الــ   صــ
  

    ا وبرهانـــــاأضــــحت مناقبـــــه نــــور  
  وكــان منــه علــى رغــم احلــسود لــه  

  
  مكان هارون من موسى بـن عمرانـا         

 ذكراًاا صـارم وكان يف احلرب سيفً     
  ذكرا

ــاليثًــــــ   ــي األقــــــران أقرانــــ   ا إذا لقــــ
      ذكـــرت قاتلـــه والـــدمع منحـــدر  

  
  ســبحان رب النــاس ســبحانا: فقلــت  

ـــ    ــان مـــن ب   ٍرشإين ألحـــسبه مـــا كـ
  

ــان شــيطانا       ــاد ولكــن ك ــشى املع   خي
  دت قبائلـــها  إذا عـــ أشـــقى مـــرادٍ   

  
ــا     ــد اهللا ميزانــ ــاس عنــ ــسر النــ   وأخــ

  هم أن سوف خيـضبها    قد كان خيرب    
  

  قبـــــــل املنيـــــــة أزمانـــــــا فأزمانـــــــا  
ــا حتملــــه    ــى اهللا عنــــه مــ   فــــال عفــ

  
  وال ســقى قـــرب عمــران بـــن حطانـــا    

ــ     القولـــــه يف شـــــقي ظـــــل جمترمـــ
  

ــه ظلمــــ     ــا نالــ ــال مــ ــدواناونــ   ا وعــ
  يـــا ضـــربة مـــن تقـــي مـــا أراد ـــا  

  
  إال ليبلـــغ مـــن ذي العـــرش رضـــوانا   

  بـل ضـربة مـن غـوي أوردتـه لظـى        
  

  د أتــــى الــــرمحن غــــضباناا قــــخملــــد  
     ا بـــــضربتهكأنــــه مل يــــرد قــــصد  

  
ــا    ــد نريانــ ــذاب اخللــ ــصلى عــ   إال ليــ

  اوروي له أيض:   
 ــي    بـــــالعراقني حليـــــةً وهـــــز علـــ

   
ــى كــل مــسلم مــصيبتها جلّــ      ت عل

ــال   ــادثٌ : فقـ ــن اهللا حـ ــيأتيها مـ   سـ
  

ــدم     ــة بالــ ــقى الربيــ ــضبها أشــ   وخيــ
ــا      ــه في ــلت ميين ــسيف ش ــاكره بال   فب

  
ــن ملجــملــشؤم دعــاه عنــد ذاك       اب

ــن خاســـر ظـــل ســـعيه         ضـــربة مـ
  

  ـــــتبَءوا يف جهـــــنم منـــــها مقعـــــد  
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  ففــــــاز أمــــــري املــــــؤمنني حبظــــــه 
  

  وإن طرقـــت فيـــه الليـــايل مبعظـــم     
ــا الــــــدينا بــــــالٌء      وفتنــــــةأال إمنــــ

  
ــ   ــا ِشـ ــم بـــصاٍبتبيحالوـ    وعلقـ

  :u ِهِتريِس وِهالِم كَن ِمٍتكَ نُركِْذ  
وهو حبر يطمي ، كل فن من فنونه لفظا ومعىن يف الطبقة العالية يف      uكالمه  

مـن  . وقطرة من وابـل مـاطر  ، من جل زاخر )١(وإمنا نذكر جمة، ويتالطم زخاره ، تياره
 ملـا اختلـف أصـحابه    uذلك ما رويناه باإلسـناد املوثـوق بـه عـن احلـارث أن عليـا         

، # خطبهم حني اجتمعوا عنده مبتديا حبمد اهللا والثناء عليه والصالة علـى رسـوله   
  : أما بعد: مث قال

مـن صـرحت لـه العـرب فيمـا بـني يديـه مـن         ، وأنا به زعـيم   ، فذميت بذلك رهينة  
 وإنه لن يظمأ على التقـوى زرع قـوم  ، املثالت حجزه التقوى عن ارتكاب الشبهات   

، وإن اخلــري واخلــرية يف معرفــة اإلنــسان قــدره، يبلــى علــى اهلــدى ســنخ أصـل )٢(ولـن 
وإن أحـب خلـق اهللا إىل اهللا عبـد أعانـه اهللا          ، ف قـدره  وكفى باملرء جهـال أن ال يعـر       
وزهـرت مــصابيح  ، وأضــمر الـيقني ، وجتلبـب اخلـوف   ،علـى نفـسه فاستـشعر احلــزن   

فلـم يـدع مبهمـة      ، وقـرب عليهـا البعيـد     ، فسهل علـى نفـسه الـشديد      ، اهلدى يف قلبه  
معـاين  ، وال معـضلة إال بلـغ مـداها      ، وال مظلمة إال قصد جالهـا     ، إالكشف غطاءها 

حيـط حيـث    ، وسلك طريقا سهال   ،شرب ال ، مشاهد من كل أمر حقيقته    ، ريقتهط
وإن أبغض . أوليآء اهللا )٤(فهو من خاص ، نزل كان مرتله   )٣(وأين، القرآن حط رحله  

                                                        
  .جلة ):ج،ب( يف )١(
  .ولكن ):ب( يف )٢(
  .وإن ):أ( يف )٣(
  .أخص ):ب(  يف)٤(
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، مشغوف بكالم بدعـة ، خلق اهللا إىل اهللا عبد وكله إىل نفسه جآئر عن قصد السبيل   
محـال  ، مضل ملن اقتدى به،  كان قبلهضآل عن هدي من  ، فهو فتنة ملن افتنت بعبادته    

غــارا ، فأوطـأ النـاس عـشوة    قمـش جهـال مـن اجلهــال   ، رهـني خبطيئتــه ، خطايـا غـريه  
يف  فسماه أشباهه من الناس عاملا ومل يغن، قد هلج بالصالة والصوم  ، )١(بأوباش الفتنة 

 جـن حىت إذا ارتوى مـن آ ، وما قل منه خري مما كثر   ، تكثر فاستكثر ، العلم يوما ساملا  
إن ، ضـامنا لتخلـيص مـا اشـتبه علـيهم         ، قعد حاكما بني الناس   ، وأكثر من غري طائل   

قطع الـشبهات يف مثـل       )٢(فهو من ، رأيه نزلت به إحدى املبهمات هيأ هلا حشوا من       
ألنـه ال يعلـم أصـاب أم أخطـأ ال          ؛ وإن أخطأ مل يعلـم    ، )٣(غزل العنكبوت إن أصاب   

إن قـاس شـيئا مل   ، ن من ورآء مـا بلغـه غايـة   وال أ، ينكر شيء مما حيسب أن العلم يف   
، ال يعلـم  : لكـيال يقـال   ؛ وإن أظلم عليه أمر كتم مـا يعلـم مـن نفـسه            ، يكذب بصره 

ال يعتذر ممـا  ، ومعتقد شبهات، ومفتاح ظلمات ،وخائض غمرات، ركاب عشوات 
، يذرو الرواية ذرو الريح اهلـشيم ، وال يعض على العلم بضرس قاطع فيسلم    ، ال يعلم 
وحيـرم  ، احلرام )٤(ويستحل بقضائه الفروج  ، وتبكي منه املواريث  ، منه الدمآء تصرخ  

وال أهـل إلصـالح مـا فـرط      ، ال مليء بإصدار ما ورد عليـه      ، بقضآئه الفروج احلالل  
واسـتروحوا إىل طاعـة اهللا مــن ال   ، واستقـصوا آثارهــا ، فأبـصروا معــادن اجلـور  ، منـه 

واعلمـوا أن  ، ذروا هـذا ملـح أجـاج   واح، مث ردوا هذا عذب فرات    ، تعذرون جبهالته 
 فأين يتاه بكم #يف عترة نبيكم    ، وما فصلته األنبيآء  ، uالعلم الذي هبط به آدم      

                                                        
  .  عاد يف أغباش:يف النهج )١(
  .يف ):ب(يف  )٢(
  .يف النهج من لبس الشبهات يف مثل نسج العنكبوت  )٣(
  .الفرج ):ج( يف )٤(
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وهــم لكــم ، هـؤالء مثلــها فـيكم  ؟ مــن أصـالب أصــحاب الــسفينة   عـن أمــر تنوسـخ  
فـادخلوا يف الـسلم     ، وبـاب الـسلم   ، وهـم بـاب حطـة     ، كالكهف ألصحاب الكهـف   

إين (( :قاهلا يف حجـة الـوداع   ملرسلني حجة من ذي حجةخذوا عين عن خامت ا ، كآفة
إن اللطيـف  ، وعتـريت أهـل بـييت     ، كتـاب اهللا  : تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا       

))اخلبري نبأين أما لن يفترقا حىت يردا علي احلوض 
) ١(.  

يا : فقال، uأن رجال قام إىل علي بن أيب طالب :  املوثوق بهورويناباإلسناد
كيـف مل يكـن وربنـا مل يـزل تبـارك      : uفقال علي   ؟ كيف كان ربنا  ، ملؤمننيأمري ا 

وقبـل كـل   ، فأما ربنا فهو قبـل القبـل     ؟ لشيء مل يكن كيف كان    : وإمنا يقال ، وتعاىل
أعرفـه  : فقال؟ كيف عرفته : فقال، فهو غاية كل غاية   ، انقطعت الغايات عنده  ، غاية

öΝ &،مبا عرف به نفسه     s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã&©! #·θ àÿ à2 7‰ymr& ^] ٤-٢:اإلخـالص[ ،
ــوه، وال يقـــاس بالنـــاس، ال يـــدرك بـــاحلواس $ & :عـــال يف دنـــوه، متـــدان يف علـ tΒ 

Üχθà6tƒ  ÏΒ 3“uθ øgªΥ >π sW≈ n=rO �ωÎ) uθèδ óΟßγ ãè Î/#u‘ Ÿωuρ >π |¡÷Ηs~ �ωÎ) uθèδ öΝ åκÞ�ÏŠ$y™ Iωuρ 4’oΤ÷Š r&  ÏΒ 

y7Ï9≡sŒ Iωuρ u�sYò2r& �ωÎ) uθèδ óΟßγ yè tΒ tør& $ tΒ (#θçΡ%x. ( ^]ادلةبعيـد غـري   ،  قريب غري ملتـصق   ]٧: ا
ال ، وحيقـق و الميثـل    ، يوحـد وال يـبعض    ، وثبت باآليات ، يعرف بالعالمات ، متقص

  .)٢(إله إال هو الكبري املتعال
 يف جـامع  uحضرت جملس أمري املـؤمنني علـي   : عن أيب املعتمر قال وروينا  

يا أمري املؤمنني : فقال، كأنه من متهودة اليمن،  إليه رجل مصفار اللون   فقام، الكوفة
 ربه عز وجـل  uفسبح علي  ، صف لنا خالقك وانعته لنا حىت كأنا نراه وننظر إليه         

                                                        
  .خبالف يسري١٧ خطبة رقم ٢٧ج البالغة ص  )١(
  .١٨٨األمايل  )٢(
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وال هو ممازج مع ، والباطن فيما، احلمدهللا الذي هو أول ال بدئ مما : وقال، وعظمه
وال ، وال بذي غاية فيتناهى،  فيتجزىوال جبسم ، ليس بشبح فريى  ، وال حال مبا  ، ما

بــل حــارت ، وال كــان بعــد أن مل يكــن، وال مبــستتر فيتكــشف، مبحــدث فيتــصرف
ــف لألشــياء  ــف املكي وال يــزول الخــتالف ، مــن مل يــزل ال مبكــان ، األوهــام أن تكي

املتعـايل عـن األشـباه     ، البعيـد مـن ختيـل القلـوب       ، وال يقلبه شأن بعـد شـأن      ، األزمان
، وسـرائرهم عليـه غـري خفيـة       ، عنـه منفيـة    فمعـاين اخللـق   ،  الغيـوب  عالم، والضروب

وال  ،ال تدركه األبصار، وال يقاس بالناس، وال يدرك باحلواس، املعروف بغري كيفية
  .)١(وال تقع عليه األوهام، وال تقدره العقول، حتيط به األقدار

وال مـن شـيء   ، احلمـد هللا الـذي ال مـن شـيء كـان     :  قوله uومن خطبة له    
ومبـا ومسهـا مـن العجـز علـى          ، يستـشهد حبـدوث األشـيآء علـى قدمـه         ، لق ماكون خ

وال ، مل خيل منه مكان فيـدرك بأينيـة   ، ومبا اضطرها إليه من الفناء على دوامه      ، قدرته
مبـاين جلميـع مـا    ، شـيء فـيعلم حبيثيـه    ومل يغـب عـن  ، له شبح مثال فيوصف بكيفيـة   

وخـارج  ،  مـن تـصريف األدوات  وممتنـع عـن اإلدراك مبـا ابتـدع       ، جرى يف الـصفات   
وال تدركـه  ، ال حتويه األمـاكن لعظمتـه   ، بالكربيآء والعظمة من مجيع تصرم احلاالت     

  .وعن األذهان أن تتمثله، ممتنع من األوهام أن تستعرفه، األبصار جلالله
كـل  ، باألمثال وال حد يضرب له فيه، فليست له صفة تنال : ويف رواية أخرى  
وحـار دون ملكوتـه     ، وضـل هنالـك تـصاريف الـصفات       ، اتدون صفاته ختابري اللغـ    

وحـال  ، وانقطـع دون الرسـوخ يف علمـه جوامـع التفـسري          ، عميقات مذاهب التفكري  
واحد ، تاهت يف أدىن أدانيها طاحمات العقول، دون غيبه املكنون حجب من الغيوب 

                                                        
    .٥٦٤٩ رقم ٢٥٨والسيوطي يف الكبري  ، ١/٧٢وحلية األولياء ، ١٩٠ األمايل )١(
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ح وال بــشب، لــيس جبــنس فتعادلــه األجنــاس، قــائم ال بعمــد، دائــم ال بأمــد، ال بعــدد
وال ، وال خروج عـن إحاطتـه ـا     ، ليس هلا حميص عن إدراكه هلا     ، فتضارعه األشباح 

، كفى بإتقـان صـنعه هلـا آيـة      ، وال امتناع من قدرته عليها    ، احتجاب عن إحصائه هلا   
فلـيس لـه حـد    ، وحبـدوث مـا فطـر علـى قدمـه شـهادة      ، وبتركيب خلقها عليه داللـة   

تعاىل عـن ضـرب األمثـال       ، وبوال شيء هو عنه حمج     ،وال مثل مضروب  ، منسوب
  .)١(والصفات املخلوقة علوا كبريا

   حين وقع خالف من خالفه uومن كالم له 
مـا شـآء اهللا توكلـت علـى اهللا الـذي ال إلـه       : بعد محد اهللا والثنـاء عليـه مث قـال       

وال ، يف شـيء  وال كـان ، وال كان لـه أيـن  ، ومل يكن له كان ، حي بال كيف  ، إالهو
وال كـان  ، وال كان ضـعيفا قبـل أن يكـون   ، وي بعد ما كون   وال ق ، كان على شيء  

وال يكـون خلـوا بعـد    ، وال خلـوا مـن امللـك قبـل إنـشآئه      ، مستوحشا قبل أن يبتـدع    
ولـيس  ، ومالك قبل إنـشآئه ، وملكا قبل أن ينشئ شيئا، كان إهلا حيا ال حبياة ، ذهابه

، يع بـال مسـع  مس ولكن، وال شيء يشبهه، وال له حد يعرف، يكون له كيف وال أين  
وال حييط به ، ال تدركه حدق الناظرين، وقوي بغري قوة من خلقه    ، وبصري بغري بصر  

وال يـسأل أحـدا عـن    ، إذا أراد شـيئا كـان بـال مـشاورة وال مظـاهرة       ، مسع السامعني 
، وال تدركه األبصار وهـو يـدرك األبـصار وهـو اللطيـف اخلـبري            ، شيء خلقه وأراده  

فأصـرت  ، ملخدوعة اخندعت وعرفـت خديعـة مـن خـدعها         أيتها األمة ا  ، العلي اجلبار 
وقـد اسـتبان هلـا احلـق       ، وضربت يف عشوآء غوايتها   ، واتبعت هواها ، على ما عرفت  
لــو ، أمــا والــذي فلــق احلبــة وبــرأ النــسمة ، والطريــق الواضــح فتنكبتــه، فــصدت عنــه

                                                        
   .١٩٩-١٩٨ األمايل )١(
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؛ وأخـذمت مـن الطريـق واضــحه   ، وشـربتم املـآء بعذوبتـه   ، اقتبـستم العلـم مـن موضـعه    
، وال عـال فـيكم عائـل      ، وألكلـتم رغـدا   ، وبدت لكم األعـالم    ،جت لكم السبل  أل

فأظلمـت علـيكم   ، ولكـنكم سـلكتم سـبل الظـالم     ، وال ظلم منكم مسلم وال معاهد     
، واختلفتم يف دينكم، فقلتم بأهوائكم ، وسددمت عليكم أبواب العلم   ، دنياكم برحبها 

فإذا ، وتركتم األئمة فتركوكم، أغوتكمواتبعتم الغواة ف، فأفتيتم يف دين اهللا بغري علم
فكيـف وقـد    ، هـو العلـم بعينـه     : فـإذا أنبـأوكم قلـتم     ، حزب األمر سألتم أهـل الـذكر      
وجتـدون  ،رويدا عما قليل حتصدون غب مـا تزرعـون    ، تركتموه ونبذمتوه وخالفتموه  

وإىل اهللا غـدا  ، ويـرتل بكـم مـا وعـدمت كمـا نـزل بـاألمم قـبلكم         ، وخيم ما اجترحتم  
  .)١(واحلمدهللا رب العاملني، وسيسألكم اهللا عن أئمتكمتصريون 

  :ومن كتاب نهج البالغة
وقد أخربنا الشريف األجـل الـسيد األفـضل الزاهـد العابـد الـورع الـصاحل أبـو                   

وأخربنا به أيضا الفقيه األجل العـامل  ، طالب املرتضى شراهنك احلسيين أدام اهللا علوه   
مناولـة يرفعانـه إىل   ، مد األكوع رضوان اهللا عليهالزاهد ااهد آء الدين علي بن حم  

الفاضــل الرضــي أبـو احلــسن حممــد بـن احلــسني بــن    وهــو الــشريف الـسيد ، املـصنف 
موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن موسـى بـن جعفـر بـن حممـد بـن علـي بـن          

 يف بعـض  uقـال أمـري املـؤمنني     : قـال  الـسالم  احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم      
وال ، وال إياه عىن من شبهه، وال حقيقته أصاب من مثله، ا وحده من كيفهم: خطبه

وكـل قـائم يف سـواه    ، مـصنوع  كـل معـروف بنفـسه   ، صمده من أشـار إليـه وتومهـه      
التـصحبه  . غـين ال باسـتفادة  ، مقدر ال جبـول فكـرة  ، فاعل ال باضطراب آلة  ، معلول

                                                        
   .٢٠٧ األمايل)١(
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، واالبتداء أزلـه ،  وجودهوالعدم، سبق األوقات كونه ، وال ترفده األدوات  ، األوقات
ومبقارنته ، ومبضادته بني األمور عرف أال ضد له، بتشعري املشاعر عرف أال مشعر له

واجلمـود  ، والوضـوح بالبهمـة   ، ضـاد النوربالظلمـة   ، بني األشـيآء عـرف أال قـرين لـه         
مقـرب بـني    ، مقـارن بـني متبايناـا     ، مؤلـف بـني متعادياـا      ،واحلرور بالصرد  ،بالبلل

وإمنـا حتـد األدوات   ، وال حيسب بعد  ، ال يشمل حبد  ، مفرق بني متدانياا  ، امتباعدا
، األزليــة )١(ومحتــها قــد، منعتــها منــذ القدميــة، وتــشري اآلالت إىل نظائرهــا، أنفــسها

ال ، وـا امتنـع مـن نظـر العيـون     ، ـا جتلـى صـانعها للعقـول    ، وجنبتها لوال التكمليـة  
ويعـود فيـه مـا هـو     ، ري عليه ما هـو أجـراه  وكيف جي، جيرى عليه السكون واحلركة  

والمتنـع مـن   ، كنهـه  ولتجـزأ ،إذا لتفاوتـت ذاتـه    ! ؟وحيدث فيـه مـا هـو أحدثـه        ، أبداه
وإذا ! واللتمس التمام إذ لزمه النقصان، ولكان له وراء إذ وجد له أمام، األزل معناه

لطان وخـرج بـس  ، كان مـدلوال عليـه   ولتحول دليال بعد أن  ، لقامت آية املصنوع فيه   
وال جيـوز عليـه   ، الـذي الحيـول وال يـزول   ! من أن يؤثر فيه ما يؤثر يف غريه      اإلمتناع
وطهر ، جل عن اختاذ األبنآء، ومل يولد فيصري حمدودا   ، مل يلد فيكون مولودا   ، األفول

وال تدركه ، وال تتومهه الفطن فتصوره، ال تناله األوهام فتقدره  ، عن مالمسة النسآء  
، وال يتبـدل يف األحـوال     ، ال يتغري حبـال   ، تلمسه األيدي فتمسه  وال  ، احلواس فتحسه 

، وال يوصـف بـشيء مـن األجـزاء       ، وال يغريه الضيآء والظالم   ، ال تبليه الليايل واأليام   
وال يقـال  ، والبالغرييـة واألبعـاض   وال بعرض من األعـراض   ، والباجلوارح واألعضاء 

أو ، فتقلـه أو ويـه    ؛ شياء حتويـه    وال أن األ  ، وال انقطاع وال غاية   ، حد وال اية  : له
خيــرب ال ، وال عنـها خبـارج  ، لـيس يف األشـياء بـواجل   ، أن شـيئا حيملـه فيميلـه أو يعدلـه    
                                                        

  .قدم ):ب( يف )١(
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، وحيفظ وال يـتحفظ ، يقول وال يلفظ  ، ويسمع بال خروق وأدوات   ، بلسان وهلوات 
، مـن غـري مـشقة    ويـبغض ويغـضب  ، حيب ويرضـى مـن غـري رقـة        ، ويريد وال يضمر  

 -وإمنا كالمـه  ، وال ندآء يسمع ، ال بصوت يقرع  ، كن فيكون : كونهيقول ملا أراد    
ولو كـان قـدميا لكـان    ، ومل يكن من قبل ذلك كائنا،  فعل منه أنشأه ومثله   -سبحانه
وال يكـون  ، فتجري عليه الـصفات احملـدثات  ، ال يقال كان بعد أن مل يكن   ، إهلا ثانيا 

ويتكافـأ املبتـدع   ،  واملـصنوع فيـستوي الـصانع  ، بينه وبينها فصل وال له عليهـا فـضل       
ومل يـستعن علـى خلقهـا بأحـد         ، خلق اخلالئق على غري مثال خال من غريه       . والبديع

وأقامهـا  ، وأرساها على غري قـرار ، أنشأ األرض فأمسكها من غري اشتغال    ، من خلقه 
ــوائم ــري ق ــري دعــائم ، بغ ومنعهــا مــن ، وحــصنها مــن األود واالعوجــاج ، ورفعهــا بغ

وخــد ، واســتفاض عيوــا، وضــرب أســدادها، أرســى أوتادهــا ،جالتــهافت واالنفــرا
، عليه بسلطانه وعظمتـه  )١(هو الظاهر. وال ضعف ما قواه  ، فلم يهن ما بناه   ، أوديتها

ال يعجـزه  ، والعايل على كل شيء منها جبالله وعزته، وهو الباطن هلا بعلمه ومعرفته   
وال حيتاج إىل ، ريع منها فيسبقهوال يفوته الس، وال ميتنع عليه فيغلبه، شيء منها طلبه
ال تستطيع اهلـرب مـن   ، خضعت األشياء له فذلت مستكينة لعظمته ، ذي مال فريزقه  

وال نظــري لــه ، وال كفــو لــه فيكافيــه، فتمتنــع مــن نفعــه وال ضــره  ســلطانه إىل غــريه
ولـيس فنـاء   . حىت يصري موجودها كمفقودها ، وهو املفين هلا بعد وجودها    ، فيساويه
: فكيف لو اجتمع مجيع حيواـا   ، د ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها     الدنيا بع 

، وأصناف أسناخها وأجناسها، وما كان من مراحها وسائمها  ، من طريها وائمهما  
وال عرفت ، على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها      ، أممها وأكياسها  ومتبلدات

                                                        
  .وهو القاهر ):أ(يف  )١(
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وعجـزت قواهـا   ، ذلـك وتاهـت  ولتحريت عقوهلا يف علـم  ، السبيل إىل إجيادها  كيف
، مقرة بـالعجز عـن إنـشائها   ، عارفة بأا مقهورة، ورجعت خاسئة حسرية  ، وتناهت

ال شـيء معـه   ، الدنيا وحـده  وأنه سبحانه يعود بعد فنآء. مذعنة بالضعف عن إفنائها 
وال حني وال ، بال وقت وال مكان، كذلك يكون بعد فنآئها، كما كان قبل ابتدائها 

فـال شـيء   ، وزالـت الـسنون والـساعات   ، د ذلك اآلجال واألوقاتعدمت عن ، زمان
، بال قدرة منها علـى ابتـداء خلقهـا   ، الذي إليه مصري مجيع األمور  ، إال الواحد القهار  

مل يتكـأده  ، ولـو قـدرت علـى االمتنـاع لـدام بقاؤهـا          ، وبغري امتناع منها كان فناؤها    
ومل يكوـا لتـشديد   ، وخلقـه ومل يؤده منها خلق مـا بـرأه   ، صنع شيء منها إذ صنعه    

ــى نــد مكــاثر ، وال خلــوف مــن زوال ونقــصان، ســلطان وال ، وال لالســتعانة ــا عل
وال ملكـاثرة شـريك يف   ، وال لالزديـاد ـا يف ملكـه    ، )١(لالحتراز ا عـن ضـد مثـوار       

، مث هـو يفنيهـا بعـد تكوينـها    ، وال لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها  ، شركه
وال لثقـل شـيء     ، وال لراحـة واصـلة إليـه      ، يه يف تـصريفها وتـدبريها     ال لسأم دخل عل   

 )٢(لكنـه سـبحانه دبرهـا     ، ال ميلـه طـول بقائهـا فيـدعوه إىل سـرعة إفنائهـا             ، منها عليه 
مث يعيـدها بعـد الفنـاء مـن غـري حاجـة منـه           ، وأتقنها بقدرته ، وأمسكها بأمره ، بلطفه
ف مــن حــال وحــشة إىل حــال وال النــصرا، وال اســتعانة بــشيء منــها عليهــا، إليهــا

إىل  وال مـن فقـر وحاجـة   ، إىل علـم والتمـاس   وعمى )٣(وال من حال جهل   ، استئناس
  .)٤(وال من ذل وضعة إىل عز وقدرة، غىن وكثرة

                                                        
  .املواثب املهاجم : ملثوار ا)١(
  .برأها ):أ(يف  )٢(
  .جهد ):ج،ب(يف  )٣(
   .٤٣٩ ص١٨٤:اخلطبة رقم،  ج البالغة)٤(
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  :)١(ةيِقِشقْ وهي المعروفة بالشuِّومن خطبة له 
   قَأما واهللا لقد تموإنه ليعلم أن حملي منها حمل القطب مـن الرحـى    ، ها فالن ص :

، وطويت عنها كـشحا ، فسدلت دوا ثوبا. وال ترقى إيل الطري    ، ينحدر عين السيل  
يهـرم فيهـا   ، أو أصـرب علـى طخيـة عميـاء    ، وطفقت أرتئي بـني أن أصـول بيـد جـذاء          

فرأيـت أن الـصرب   . ويكدح فيها مؤمن حـىت يلقـى ربـه      ، ويشيب فيها الصغري  ، الكبري
حىت ، أرى تراثي با  ، احللق شجى ويف  ، فصربت ويف العني قذى   . على هاتا أحجى    

  ): ذا البيتuمث متثل (بعده  فأدىل ا إىل فالن، مضى األول لسبيله
ــ ــانَتشــ ــا يــ ــى كُ مــ ــاوِرومي علــ   هــ

   
  وــوم ــ حيـــــ ــانَيـــــ   ِراِب أخـــــــي جـــــ

   فيا عجب ا بينا هو يسِقتلُيا ِفهي حـ  عقَـ ذِْإ، ِهاتِـ يدها آلخرـ  بعدِهاتِـ فَ و ، لـشمـا تـشطرا    د
، ويكثر العثار فيهـا  ، وخيشن مسها ، يغلظ كلمها ، فصريها يف حوزة خشناء    ضرعيها

وإن أســلس هلــا ، إن أشــنق هلــا خــرم، فــصاحبها كراكــب الــصعبة، واالعتــذار منــها
صربت علـى طـول    فـ . فمين الناس لعمر اهللا خبـبط ومشـاس وتلـون واعتـراض             ، تقحم
فيـا هللا  ،  جعلها يف مجاعة زعم أين أحـدهم       ،حىت إذا مضى لسبيله   . وشدة احملنة ، املدة

! مىت اعترض الريب يف مع األول منهم حىت صرت أقرن إىل هذه النظائر     ! وللشورى
ومـال اآلخـر   ، فصغى رجل منهم لضغنه، وطرت إذ طاروا، لكنين أسففت إذ أسفوا   

وقـام  ، إىل أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بني نثيله ومعتلفـه    ، مع هن وهن  ، لصهره
وأجهـز  ، إىل أن انتكـث فتلـه  ، معه بنو أبيه خيضمون مال اهللا خضم اإلبل نبتة الربيـع        

ينثـالون علـي    ، فما راعين إال والناس كعرف الضبع إيل      ، وكبت به بطنته  ، عليه عمله 
جمـتمعني حـويل كربيـضة      ، وشـق عطفـاي   ، حىت لقد وطئ احلـسنان    ، من كل جانب  

                                                        
   .١٠٢ ص٣: رقم١/اخلطبة ج، ج البالغة )١(
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كـأم مل   ، آخـرون  وقـسط ،  أخـرى  ومرقـت ، الغنم فلما ضت باألمر نكثت طائفة     
!$¤#‘y7ù=Ï? â &: يقـول  يسمعوا كالم اهللا حيث    $# äοt� ÅzFψ$# $yγ è=yèøg wΥ tÏ% ©#Ï9 Ÿω tβρß‰ƒÌ� ãƒ #vθè=ãæ ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{$# Ÿωuρ #YŠ$|¡sù 4 èπt7 É)≈ yèø9$#uρ tÉ) −Fßϑ ù=Ï9 ^]ــا    ]٨٣: القــصص ــا ووعوه ــد مسعوه ــى واهللا لق بل
  .وراقهم زبرجهاولكنهم حليت الدنيا يف أعينهم 

وقيام احلجـة بوجـود    ، وبرأ النسمة لوال حضور احلاضر    ،  أما والذي فلق احلبة   
، وال سـغب مظلـوم  ، وما أخذ اهللا على العلمآء أن ال يقاروا على كظة ظامل         ، الناصر

وأللفيـتم دنيـاكم هـذه    ، ولـسقيت آخرهـا بكـأس أوهلـا      ، أللقيت حبلها علـى غارـا     
  .أزهد عندي من عفطة عرت

ابـن أيب طالـب علـى هـذا األمـر       إنك يا:  وقد قال له قائل  u كالم له    ومن
وإمنـا  ، وأنـا أخـص وأقـرب     ، بل أنتم واهللا أحـرص مـين عليـه وأبعـد          : فقلت، حلريص

وتضربون وجهي دونه فلما قرعتـه باحلجـة     ، وأنتم حتولون بيين وبينه   ، طلبت حقا يل  
  .يف مأل من احلاضرين ت ال يرى ماجييبين به

، وصـغروا عظـيم مرتلـيت    ، إين استعديك على قريش فإم قطعـوا رمحـي         اللهم  
ويف احلـق أن  ، أال إن يف احلـق أن تأخـذه  : مث قالوا ، وأمجعوا على منازعيت أمرا هو يل     

  .)١(تتركه
  : وهو من حماسن الكتب أما بعدا إىل معاوية جوابuومن كتاب له 

وتأييـده مبـن   ،  لدينـه u فقد أتاين كتابك تذكر أصطفاء اهللا عز وجل حممـدا    
، فلقد خبأ لنا الدهر منك عجبا إذ طفقـت ختربنـا بـبالء اهللا عنـدنا         ، أيده من أصحابه  

                                                        
  .١٧٠خطبة رقم ، ٤٠٦ ص ج البالغة)١(
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وداعـي مـسدده إىل   ، فكنت يف ذلك كناقل التمر إىل هجر،uونعمته علينا يف نبينا    
فــذكرت أمــرا إن مت ، وزعمــت أن أفــضل النــاس يف اإلســالم فــالن وفــالن ، النــضال

والـسائس  ، وما أنت والفاضـل واملفـضول     ، ص مل يلحقك ثلمه   وأن نق ، اعتزلك كله 
، وترتيـب درجـام  ، والتمييـز بـني املهـاجرين   ، وما للطلقاء وأبناء الطلقـاء  ، واملسوس

وطفـق حيكـم فيهـا مـن عليـه          ،لقد حـن قـدح لـيس منـها        ! هيهات؟ وتعريف طبقام 
تأخر حيث وت، وتعرف قصور ذرعك  ، أال تربع أيها اإلنسان على ظلعك     ، احلكم هلا 

، وإنك لذهاب يف التيـه  ، وال لك ظفر الظافر   ، فما عليك غلبة املغلوب   ! أخرك القدر 
لكن بنعمة اهللا أحـدث أن قومـا استـشهدوا       ، أال ترى غري خمربلك   ، رواغ عن القصد  
ــل ، ولكــل فــضل، املهــاجرين يف ســبيل اهللا مــن  ســيد :حــىت إذا استــشهد شــهيدنا قي

أوال تـرى أن   ، تكـبرية عنـد صـالته عليـه        بـسبعني  #وخـصه رسـول اهللا      ، الشهداء
حــىت إذا فعــل بواحــدنا كمــا فعــل ، ولكــل فــضل قومــا قطعــت أيــديهم يف ســبيل اهللا

ولـوال مـا ـى اهللا عنـه مـن تزكيـة          ، وذو اجلنـاحني  ، الطيار يف اجلنـة   : قيل، بواحدهم
ــؤمنني     ــضائل مجــة تعرفهــا قلــوب امل ــذكر ذاكــر ف ــسه ل ــا آذان ، املــرىء نف وال متجه

مل . والناس بعد صنائع لنـا  ، فإنا صنائع ربنا  ، فدع عنك ما مالت به الرمية     ، السامعني
بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا  )١(وعادي طولنا على قومك أن خلطناكم    ، مينعنا قدمي عزنا  

ومــنكم ، #ومنــا الــنيب ؟ وأىن يكــون ذلــك كــذلك! فعــل األكفــاء ولــستم هنالــك
، منــا ســيدا شــباب أهــل اجلنــةو؟ ومــنكم أســد األحــالف، ومنــا أســد اهللا؟ املكــذب

يف كـثري ممـا لنـا    ؟ ومـنكم محالـة احلطـب   ، ومنا خري نسآء العاملني ؟ ومنكم صبية النار  
وكتاب اهللا جيمع لنـا مـا شـذ عنـا      ، وجاهليتنا ال تدفع  ،  قد مسع  )٢(فإسالمنا. وعليكم

                                                        
  .خلطناهم ): أ( يف )١(
  .ما قد مسع): ج،ب( يف )٢(
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θä9#) & :وهو قوله تعـاىل    'ρé& uρ ÏΘ%tnö‘ F{$# öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’n< ÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ] وقولـه تعـاىل   ، ]٧٥: الاألنفـ :& 
�χÎ) ’n< ÷ρr& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠ Ïδ≡t� ö/Î*Î/ tÏ% ©# s9 çνθ ãèt7 ¨? $# #x‹≈ yδuρ �É<̈Ζ9 $# šÏ% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u 3 ª!$#uρ �’Í< uρ 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 وملـا احــتج  ، وتــارة أوىل بالطاعـة ، فـنحن مـرة أوىل بالقرابـة    ]٦٨: آل عمـران [^ #$
فـإن يكـن   : فلجـوا علـيهم    ،#قيفة برسـول اهللا     املهاجرون علـى األنـصار يـوم الـس        

  !وإن يكن بغريه فاألنصار على دعواهم، الفلج به فاحلق لنا دونكم
ــك ، وعلــى كلــهم بغيــت، وزعمــت أين لكــل اخللفــاء حــسدت  ــإن يكــن ذل ف

  .))شكاة ظاهر عنك عارها  وتلك((فليس اجلناية عليك فيكون العذر إليك  كذلك
ولعمـر اهللا لقـد   ، اجلمل املخـشوش حـىت أبـايع   إين كنت أقاد كما يقاد  : وقلت

وما على املسلم من غضاضة يف أن  ! وأن تفضح فافتضحت  ، أردت أن تذم فمدحت   
وهـذه حجـيت إىل غـريك       ، وال مرتابـا بيقينـه    ، يكون مظلوما مامل يكن شاكا يف دينـه       

  .ولكين أطلقت لك بقدر ما سنح من ذكرها، قصدها
، ن فلك أن جتاب عن هذه لرمحك منه     عثما مث ذكرت ما كان من أمري وأمر      

أم ؟ أمن بذل له نصرته فاسـتقعده واسـتكفه  ؟ وأهدى إىل مقاتله، فأينا كان أعدى له  
‰ô & :كـال واهللا ؟ وبث املنـون إليـه حـىت أتـى قـدره عليـه            ،من استنصره فتراخى عنه    s% 

ÞΟn=÷ètƒ ª!$# tÏ%Èhθ yèßϑ ø9 $# óΟ ä3ΖÏΒ t,Î# Í← !$ s) ø9 $#uρ öΝ Îγ ÏΡ≡uθ÷z\} §Ν è=yδ $uΖ øŠs9 Î) ( Ÿωuρ tβθè?ù'tƒ }̈ ù't7 ø9$# �ωÎ) 

¸ξ‹ Î=s%^] فإن كـان الـذنب   ، أحداثا  وماكنت اعتذر من أين كنت أنقم عليه ]١٨: األحـزاب
  :فرب ملوم ال ذنب له، إليه إرشادي وهداييت له

ــصح    ــد يــــستفيد الظنــــة املتنــ   وقــ
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وكلـت وإليـه    وما توفيقي إال باهللا عليه ت     ، وما أردت إال اإلصالح ما استطعت     
فلقـد أضـحكت بعـد    ! وذكـرت أنـه لـيس يل وألصـحايب عنـدك إال الـسيف       . أنيـب 

  ؟وبالسيوف خموفني، مىت ألفيت بين عبد املطلب عن األعدآء ناكلني!استعبار
   )١(لبث قليال يلحق اهليجا محل

وأنا مرقل حنوك يف جحفل من     ، ويقرب منك ما تستبعد   ،  فيطلبك من تطلب  
متـسربلني  ، سـاطع قتـامهم   ، شديد زحامهم ، والتابعني بإحسان ، املهاجرين واألنصار 

وسـيوف  ، قـد صـحبتهم ذريـة بدريـة    ، أحب اللقآء إلـيهم لقـآء رـم    ، سرابيل املوت 
ومـا هـي مـن    ، وأهلك، وجدك، وخالك، قد عرفت مواقع نصاهلا يف أخيك   ، هامشية

  . )٢(الظاملني ببعيد
 بإسناده عن احلارث uب رويناه من أمايل السيد أيب طال   :uومن كالم له    

ــى ذي  :  خطــب فقــالuأن أمــري املــؤمنني  أال إن احلــق لــو أخلــص لــه مل خيــف عل
ولكنـه يؤخـذ مـن هـذا     ، أال وإن الباطل لو أخلص مل خيف علـى ذي حجـى          ، حجى
وجنـا حـزب   ، فحينئذ استوىل الشيطان على حزبـه ، ومن هذا ضغث فيمزجان    ضغث

ــذين ســبقت هلــم مــن اهللا احلــسىن   ــها  أ. اهللا ال ــها أهل ــل مشــس ركب  ال وإن الباطــل خي
أال وإن ، أزمتها فسارت حىت انتهت ـم إىل نـار وقودهـا النـاس واحلجـارة              وأرسلوا

ركبـها أهلـها وأعطـوا أزمتـها فـسارت ـم اهلوينـا حـىت أتـت ظـال            احلق مطايـا ذلـل   
أال وإنه من خاف ، واعملوا به تكونوا من أهله ، فعليكم باحلق فاسلكوا سبله   ، ظليال
من خـاف الـسيئات أدجل إىل اخلـريات يف     أال وإنه، ومن حذر جانب السيئات   ، حذر

                                                        
  . يشري إىل بيت قائله محل بن بدر)١(
  .٥٦٥ ص٢٨ج البالغة رقم )٢(
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، واعملـوا جلـزآء بـاق   ، فأعدوا الزاد ليوم املعاد    ،ومن أراد سفرا أعد له زادا     ، السرى
  .)١(ومل أر كالنار نام هارا، فإين واهللا مل أر كاجلنة نام طالبها

 وضع امليـت يف حلـده عـج أهلـه     فلما،  شيع جنازةu أن أمري املؤمنني   وروينا
أمـا   ؟وهو قـائم علـى قدميـه علـى مـن تبكـون      - فقال   uفقام أمري املؤمنني    ، وبكوا

احلمـدهللا  : مث قـال ، ألذهلـتكم معـاينتكم عـن البكـآء     ، واهللا لو عاينتم ما عاين ميـتكم      
وأسـتهدي اهللا اهلـدى وأعـوذ بـاهللا مــن     ، وأومـن بـه وأتوكـل عليــه   ، أمحـده وأسـتعينه  

وأشـهد أن ال  ،ومن يضلل فـال هـادي لـه   ، من يهد اهللا فال مضل له، الردىالضاللة و 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلـى   ، إله إال اهللا وحده ال شريك له      

ووقـت  ، أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا الذي ضرب لكم األمثـال         ، أهل بيته الطاهرين  
، وأبـصارا لتجلـوا عـن عـشاها       ، لتعـي مـا عناهـا     ؛ وجعـل لكـم أمساعـا     ، لكم اآلجـال  

، فـإن اهللا مل خيلقكـم عبثـا    ، ومدة عمرها ، وأفئدة لتفهم ما دهاها يف تركيب صورها      
، بل أكـرمكم بـالنعم الـسوابغ   ، ومل يضرب عنكم الذكر صفحا  ، ومل يهملكم سدى  

وأرصـد لكـم اجلـزآء يف الـسرآء     ، وأحـاط بكـم اإلحـصآء   ، وأرفدكم بالرفـد الروافـد    
وبادروا بالعمـل قبـل    ،وجناة اهلرب ، وأجدوا يف الطلب  ، اهللا عباد اهللا  فاتقوا  ، والضرآء

وال ،وال تـؤمن فجعاـا    ، فإن الدنيا اليـدوم نعيمهـا     ، وهادم اللذات ، منقطع النهدات 
وتـردي  ، تـضيء مـستطرفها   ، وسناد مآئـل  ، وشح قاتل ، غرور حائل ، تتوقى سوءاا 

، واعتـربوا بـاألثر  ، اد اهللا بالعربفاتعظوا عب، وتصرم حباهلا ، ختيل مصرعها ، مستزيدها
ودمهـتكم الـساعة    ، وضـمنتم بيـت التـراب     ، حل بكم طالب املنيـة    ، وازدجروا بالنذر 

كـل  ، وسياقة احملشر إىل احلساب بإحاطة قـدرة اجلبـار   ، وبعثرة القبور ، بنفخة الصور 
                                                        

  .١٨٩األمايل  )١(
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%ÏMs&: وشاهد يـشهد عليهـا بعملـها   ، نفس معها سآئق وشهيد يسوقها حملشرها     u�õ°r& uρ 

ÞÚ ö‘F{$# Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5 u‘ yìÅÊãρuρ Ü=≈tFÅ3 ø9 $# u ü“(% É ùρ z↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9 $$Î/ Ï!#y‰pκ ’¶9 $#uρ z ÅÓè% uρ Ν æηuΖ ÷�t/ Èd, ysø9 $$Î/ 

öΝ èδuρ Ÿω tβθßϑ n=ôàãƒ ^]ــر:٦٩ ــادي ، ]الزم ــدآء املن ــاق ، فارجتــت األرض لن ، وكــشف عــن س
ونـزل  ، وارجتـت األفئـدة  ، وحـشرت الوحـوش  ، فكورت الشمس ، وكان يوم التالق  

، وقربت اجلحيم هلـا كلـب وجلـب   ، وعقوبة متاحة ،بأهل النار من اهللا سطوة جمتاحة  
وتوقـد  ، وغلـى محيمهـا   ، تأجج جحيمها ، وزفري ووعيد ، وتغيظ وتلظ ، وهلب ساطع 

معهــم مآلئكــة ، وال تقــصم كبوهلــا، وال يظعــن مقيمهــا، اليهــرم خالــدها، مسومهــا
وألوليآئـه  ، هم عـن اهللا حمجوبـون     ، وتصلية جحيم ، من محيم  يبشروم برتل ، الزجر

$ &:حـىت إذا أتـوا جهـنم قـالوا      ،وإىل النار منطلقـون   ، مفارقون yϑ sù $ uΖs9  ÏΒ tÏèÏÿ≈x© ∩⊇⊃⊃∪ 

Ÿωuρ @,ƒÏ‰|¹ 8Λ ÏΗxq ∩⊇⊃⊇∪ öθn=sù ¨βr& $ uΖs9 Zο §� x. tβθ ä3 uΖsù z ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 : قيــل هلــم ]١٠٢-١٠٠: الــشعراء[ #$
& óΟèδθ àÿ Ï%uρ ( Ν åκ ¨ΞÎ) tβθä9θä↔ ó¡̈Β ^]وهــي مــشرفة علــيهم إيل ، وجهــنم تنــاديهم ]٢٤: الــصافات

ــأهلي ــه  ، ب ــن أعدآئ ــوم م ــتقمن الي ــزة ريب ألن ــة  ، وع ــن الزباني ــك م ــاديهم مل مث ، مث ين
$ & :مث يقول، يسحبهم حىت يلقيهم يف النار على وجوههم  pκ� Ïù (#θ è%ρ èŒ uρ z>#x‹tã È,ƒÍ� ptø: $# 

ــة للمــتقني  ]٢٢: احلــج[^ ــت اجلن ــاظرين )١( خمــضرة،مث أزلف ــد  ، للن ــات ال يبي ــا درج فيه
�pκ$! & :أمنوا املوت فصفى هلم مـا فيهـا        ،وال ييأس ساكنها  ، نعيمها Ïù Ö�≈pκ ÷Ξ r&  ÏiΒ > !$̈Β Î�ö�xî 

9 Å™#u Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ  ÏiΒ & t©9 óΟ©9 ÷�̈�tó tGtƒ … çµßϑ ÷èsÛ Ö�≈ pκ ÷Ξr& uρ ô ÏiΒ 9� ÷Ηs~ ;ο ©% ©! tÎ/Ì�≈¤±=Ïj9 Ö�≈ pκ ÷Ξr& uρ ô ÏiΒ 9≅|¡tã 

’y∀ |Á•Β ( ^]١٥: حممد[ )   وحـور عـني   ، مع أزواج مطهـرة: & £ æη ¯Ρr( x. ßNθè%$ u‹ ø9$# ãβ%ỳ ö� yϑ ø9$#uρ 

، والفواكـه الدائمـة  ، ولباس الـسندس األخـضر  ، مع حلية وآنية من فضة   ، ]٥٨:الـرمحن [^
≈íΝ & :تــدخل املآلئكــة علــيهم فتقــول  n=y™ / ä3 ø‹ n=tæ $yϑ Î/ ÷Λ än÷�y9|¹ 4 zΝ ÷èÏΨsù t<ø) ãã Í‘#¤$!$# ^]الرعــد :

                                                        
  .خمضرة خمضلة ):ج،ب(يف ) ١(
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 ™ÖΝ≈n=y &ونـاهلم  ، وقعـدوا يف داره  ،فال تزال الكرامة هلم حـني وفـدوا إىل خـالقهم           ]٢٤

Zωöθs%  ÏiΒ 5b>§‘ 5ΟŠÏm§‘ ]الــذين ، فاســألوا اهللا أن جيعلنــا وإيــاكم مــن أهــل اجلنــة ، ]٥٨:يــس
، ووجـل فحــذر ، عبـاد اهللا اتقـوا اهللا تقيـة مــن كنـع فخنـع     ، خلقـوا هلـا وخلقـت هلــم   

ــا، تنـــب هايبـــاواج ــرية، وجنـــا هاربـ ، وقـــدم للمعـــاد، وأطـــاب ســـريرة، وأفـــاد ذخـ
وكفـى  ، وكفـى باجلنـة ثوابـا ونـواال       ، وخـصيما ، وكفى باهللا منتقما  ، واستظهربالزاد

  .  )١(بالنار عقابا ونكاال
   : في االستسقآءuومن خطبة له 

وحتــريت يف ، وهامــت دوابنــا، واغــربت أرضــنا، اللــهم قــد انــصاحت جبالبنــا 
واحلـنني  ، وملـت التـردد يف مراتعهـا     ، وعجت عجيج الثكاىل على أوالدها    ، بضهامرا

ــة   .إىل مواردهــا ــارحم أنــني اآلن ــهم ف ــة ، الل ــا يف  ، وحــنني احلآن ــارحم حري ــهم ف الل
، اللهم خرجنا إليك حني اعتكرت علينا حدابري السنني  .وأنينها يف مواجلها  ، مذاهبها

ندعوك حني قـنط  ، والبالغ للملتمس، مبتئسفكنت الرجآء لل، وأخلفتنا خمايل اجلود  
، وال تأخــذنا بــذنوبنا، أال تؤاخــذنا بأعمالنــا، وهلــك الــسوام، ومنــع الغمــام، األنــام

ســحابا ، والنبــات املونــق، والربيــع املغــدق، وانــشر علينــا رمحتــك بالــسحاب املنبعــق
، تامة، يةمرو، اللهم سقيا منك حميية، وترد به ما قد فات، حتيي به ما قد مات ،وابال
تنعش ـا  ، ناضرا ورقها ،ثامرا فرعها ، زاكيا نبتها ، مريعة، هنيئة، مباركة، طيبة،عامة

، اللهم سقيا منك تعشب ا جنادنا     .وحتيي ا امليت من بالدك    ، الضعيف من عبادك  
وتندى ا ،وتعيش ا مواشينا،وتقبل ا مثارنا،وخيصب ا جنابنا ، وجتري ا وهادنا  

وعطايـاك اجلزيلـة علـى بريتـك      ، ستعني ا ضواحينا من بركاتك الواسعة     وت، أقاصينا
                                                        

   .١٩٥- ١٩٣ األمايل )١(
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يدافع الودق منـها    ،مدرارا هاطلة ، وأنزل علينا مسآء خمضلة   ،ووحشك املهملة ، املرملة
وال قـزع  ، والجهـام عارضـها  ، غـري خلـب برقهـا   ، وحيفـز القطـر منـها القطـر       ،الودق
فإنك ، وحييا بربكتها املسنتون،ونوال شفان ذهاا حىت خيصب إلمراعها ادب،رباا

  .)١(وأنت الويل احلميد ترتل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رمحتك
تـشققت  : أي ))انصاحت جبالنـا  (( :uقوله  : قال السيد الرضي رضي اهللا عنه     

 وصـاح ، انـصاح النبـت   : ويقـال أيـضا   ، إذا انـشق  ، انـصاح الثـوب   : يقال، من احملول 
. العطـش : واهليـام ، عطـشت :  أي ))امـت دوابنـا   ؛ ه :وقولـه . وصوح إذا جف ويـبس    

فـشبه ـا الـسنة    ، الناقة اليت أنضاها السري   : وهي  مجع حدبار  ))حدابري السنني ((: وقوله
  :قال ذو الرمة. اليت فشا فيها اجلدب

  ــك إال م ــا تنفــ ــدابري مــ ــةًحــ   ناخــ
   

       ا بلد ا قفرا على اخلسف أو نرمي  
وال ((:وقولـه . قطـع الـصغار املتفرقـة مـن الـسحاب         ال:  القـزع  ))رباـا ال قزع   (( :وقوله  

ــا  ــا : فــإن تقــديره ))شــفان ذهاــفان ذها ــريح البــاردة : والــشفان. وال ذات ش . ال
  .)٢( لعلم السامع به))ذات((فحذف . األمطار اللينة :والذهاب

فبينـا أنـا   ، كنـت مـن شـباب ذلـك الزمـان       :  عن أيب مطر البصري قال      وروينا
إذ نادى رجل من خلفي يا  ، وأرخيت شعري ، بلت إزاري أمشي يف املسجد وقد أس    

وجز من شعرك إن كنت امـرأ  ، وأتقى لربك ، فإنه أنقى لثوبك  ، ارفع إزارك ، عبداهللا
فقلـت المـرىء مـن      ، فجئت حـىت قمـت مـن خلفـه        ، فإذا رجل كأنه أعرايب   ، مسلما

 هذا :فقال له، من أهل البصرة  ، نعم: فقلت؟ أغريب أنت : فقال؟ من هذا : املسلمني
فمـر  ، فمـشيت خلفـه حـىت خرجـت مـن املـسجد      ، أمري املؤمنني علـي بـن أيب طالـب    

                                                        
   .١١٣ رقم ٣٠٤ج البالغة  )١(
   .٣٠٦ج البالغة  )٢(
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، فإن الـيمني تـزين البيـع      ، وال حتلفوا  بيعوا، يا أصحاب اإلبل  : فقال، بأصحاب اإلبل 
يـا  : فقـال ، مث مشى حىت أتـى أصـحاب التمـر فـإذا هـو جباريـة تبكـي          . ومتحق الربكة 

فأتيتهم به فلـم  ، فابتعت من هذا مترا ، همبعثين موالي بدر  : قالت؟ ما شأنك ، جارية
فـاردد  ، وليس هلا أمـر ،إا خادمة، ياعبداهللا: فقال، فلما أتيته به أىب أن يقبله  ، يرضوه

لـه رجـل مـن       فقـال ، وقـام إليـه ليلكـزه     ، فلم يعرفـه الرجـل    . إليها درمهها وخذ التمر   
، وأخذ التمر، اصفرالرجل و )١(فاخنزل! هذا أمري املؤمنني ؟ أتدري من هذا  : املسلمني

ما أرضاين عنـك    : فقال، ارض عين ، يا أمري املؤمنني  : مث قال ، فنثره ورد إليها درمهها   
 يا أصحاب التمـر أطعمـوا  : فقال، مث مشى حىت توسطهم، )٢(إن أنت أصحلت أمرك  
، مث مــشى حــىت أتــى أصــحاب الــسمك. فــإن رحبكــم يربــو؛ املــساكني وابــن الــسبيل

 مث مــشى فــأتى قومــا يبيعــون قمــصا مــن هــذه . م طــافأال ال يبــاع يف ســوقك:فقــال
، فابتاع قميصا بثالثـة دراهـم فلبـسه فكـان مـا بـني الرسـغني إىل الكعـبني             ، الكرابيس

بسم اهللا واحلمدهللا الذي رزقين من اللباس ما أجتمـل بـه يف   : فلما وضعه يف رأسه قال   
ك أم مسعته من رسول أشيء قلته برأي، يا أمري املؤمنني  : فقالوا ،الناس وأواري عوريت  

مث ،  يقـول هـذا القـول عنـد الكـسوة     #ال بل مسعـت رسـول اهللا      : فقال ؟ #اهللا  
أشــقاها أن  مــا حيــبس: فقــال،مث أخــذ بلحيتــه، مــشى حــىت أتــى املــسجد فجلــس فيــه

فقـام إليـه   ، فواهللا ما كـذبت وال كـذبت   وأشار بيده إىل رأسه   ، خيضب هذه من هذا   
فدعا بكوز من مآء  ،#ربين عن وضوء رسول اهللا يا أمري املؤمنني أخ   : فقال، رجل

مث غـسل  ، مث غسل وجهه ثالثا، مث متضمض واستنشق ثالثا، فتوضأ فغسل يديه ثالثا   

                                                        
  .١٢٨٢القاموس ص، مشية يف تثاقل :  االخنزال)١(
 .نفسك): أ(يف ) ٢(
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أيـن الـسآئل عـن وضـوء     : مث قال، مث غسل رجليه ثالثا   ، مث مسح رأسه  ، ذراعيه ثالثا 
  . يتوضأ#هكذا رأيت رسول اهللا : فقال، أنا: فقال الرجل ؟ #رسول اهللا 

مث أتيته وقد ،  وكأين أنظر إىل املآء يهطل من حليته على صدره:قال أبو مطر
  .ضربه ابن ملجم لعنه اهللا
وال تغـالوا  ، ال تـسرعوا وال تبطئـوا  ، امشوا يب بني األمرين   :فسمعته وهو يقول  

الكفن سـلب سـريع إن يكـن مـن أهـل      ((: يقول#فإين مسعت رسول اهللا ، يف كفين 
   .))إن يكن من أهل النار يكفن من النارو، اجلنة يكفن من اجلنة

ومل يكن السواد يسكنه :  استعمل عامال على عكربى قال$ وروينا أن عليا  
وال ، وال جيدوا منك رخصة، استوف منهم خراجهم: فقال يل بني أيديهم ، املصلون

فلـم أجـد   ، فرحـت إليـه  ، إذا كان عند الظهر فـرح إيل     : مث قال يل  ، جيدوا فيك ضعفا  
. فـدعا بظبيـة  ، فوجدته جالسا وعنده قدح وكوز فيه مآء، جبا حيجبين دونه عنده حا 

فـإذا  : قـال ، وال أدري ما فيه، قلت يف نفسي لقد أمنين حىت خيرج لدي جوهرا     : قال
فـصب يف القـدح وصـب عليـه     ، فأخرج منـه ، سويق عليها ختم فكسر اخلتم فإذا فيه 

طعام ؟بالعراق تصنع هذا    ، منني يا أمري املؤ   :فلم أصرب أن قلت   ، فشرب وسقاين ، مآء
، ولكـنين أبتـاع مـا يكفـيين    ،واهللا ما أخـتم عليـه خبـال بـه     : قال! العراق أكثر من ذلك   

جـويف   وأكـره أن يـدخل  ، فإمنا حفظـي لـذلك  ، فأخاف أن يفتح فيوضع فيه من غريه  
، وإين ال أستطيع أن أقول لك إال الذي قلت بني أيديهم ألم قوم خدعـه        ، إال طيب 
وإن بلغـين  ، مرك اآلن مبا تأخذهم به فإن أنت فعلت وإال أخذك اهللا به دوين       ولكين آ 

وال كـسوة شـتآء وال   ، ال تبيعن هلم رزقا يأكلونـه ، عنك خالف ما آمرك به عزلتك    
وال ، فإنـا مل نـؤمر بـذلك   ؛ وال تـضربن رجـال منـهم سـوطا يف طلـب درهـم             ، صيف
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إذا أجيئك كمـا    : قلت. منهم العفو إمنا أمرنا أن نأخذ     ، تبيعن هلم دابة يعملون عليها    
  .فرجعت واهللا ما بقي درهم إال وفيته، ففعلت فاتبعت ما أمرين به: قال، ذهبت

قام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  :  عن األصبغ بن نباته قال     وروينا باإلسناد 
أوصيكم ،  يا معشر الناس   :فنادى ثالثا ، صلوات اهللا عليه يف سوق الكوفة على دابته       

θèù#) &،فإنـــه وصـــية اهللا يف األولـــني واآلخـــرين ، وى اهللابتقـــ ÷ρr& Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? z ÏΒ 

zƒÎ�Å£÷‚ßϑ ø9 $# ∩⊇∇⊇∪ (#θ çΡÎ— uρ Ä¨$sÜó¡É) ø9 $$Î/ ËΛÉ) tFó¡ßϑ ø9 $# ∩⊇∇⊄∪ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7 s? }̈ $ ¨Ζ9 $# óΟèδu !$u‹ ô©r& Ÿωuρ 

(#öθsW ÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{$# tÏ‰Å¡øÿ ãΒ ^]والتغشوا هـذه الفـضة اجليـدة بـالزئبق        ]١٨٣-١٨١: الشعراء  ،
  .)١(وال بالكحل فتكونوا غدا من املعذبني

 أن خـيال  uبلـغ علـي بـن أيب طالـب     :  إىل أيب صـادق قـال    وروينا باإلسناد  
 uفقـام علـي   ، ملعاوية أغارت على األنبار وقتلوا عامله حسان بن حـسان البكـري       

ما تكفـوين وال  ، ك يا أمري املؤمنني فقالحنن نكفي: فقالوا، جير ثوبه حىت أتى النخيلة  
إن اجلهـاد  : مث قـال ، واجتمع الناس إليه فحمد اهللا وأثىن عليـه       : قال، تكفون أنفسكم 

، وديـث بالـصغار  ، وسـيم اخلـسف  ، من تركه ألبـسه اهللا الذلـة  ، باب من أبواب اجلنة   
 :وقلــت لكــم، وســرا وإعالنــا، وقــد دعــوتكم إىل جهــاد هــؤالء القــوم لــيال وــارا  

فتثــاقلتم ، فــواهللا مــا غــزي قــوم يف عقــر دارهــم إال ذلــوا ، اغــزوهم قبــل أن يغــزوكم
وهـذا أخـو غامـد قـد       ، حـىت شـنت علـيكم الغـارات       ، وثقل عليكم ذلـك   ، وتواكلتم

ولقـد بلغـين    ، ورجاال صـاحلني ونـسآء    ، وقتلوا حسان بن حسان   ، نزلت خيله األنبار  
مث ، وحجلـها ، فينتزع رعاثها ، اهدةواألخرى املع ، أنه كان يدخل على املرأة املسلمة     

واهللا لو أن امرءا مسلما مات من دون  ، مل يكلم أحد منهم كلما    ، انصرفوا موفورين 

                                                        
   .٢٠٨ األمايل ص)١(
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عجبـا مييـت   ؛يا عجبـا  ، بل كان عندي بذلك جديرا    ، هذا أسفا ملا كان عندي ملوما     
، مــن اجتمــاع هــؤالء القــوم علــى باطلــهم ، ويبعــث األحــزان، ويكثــر اهلــم، القلــب

، وتغـزون وال تغـزون  ، حـىت صـرمت غرضـا ترمـون وال ترمـون     ، حقكموفشلكم عن   
أحالم ، يا أشباه الرجال وال رجال !ويعصى اهللا وترضون، ويغار عليكم وال تغريون   

 هـذه محـارة   :اغزوهم يف احلـر قلـتم     : إذا قلت لكم  ، وعقول ربات احلجال  ، األطفال
 اغـزوهم يف   :قلـت لكـم   وإذا  ، أمهلنا حـىت ينـسلخ احلـر عنـا        ؟ !فمن يغزو فيها  ،القيظ
فإذا كنتم من احلر والقر ، أمهلنا حىت ينسلخ القر عنا   ، هذه أيام قر وصر   : قلتم، الربد

ومل أعــرفكم ، أمــا واهللا لــوددت أين مل أركــم! فــأنتم واهللا مــن الــسيف أفــر ، تفــرون
حـىت لقـد   ، وأفسدمت علي رأيي باخلـذالن   ، ومألمت قليب غيظا  ، معرفة واهللا جرت ندما   

. إن ابن أيب طالب رجل شـجاع ولكنـه ال علـم لـه بـاحلروب       :  قريشا تقول  بلغين أن 
، لقـد ـضت فيهـا ومـا بلغـت العـشرين          ؟ !وهل منهم أشد هلا مراسا مين     ! هللا أبوهم 

فقـام إليـه   : قـال . )١(ولكـن ال رأي ملـن ال يطـاع     ، وها أنا اآلن قد نيفت على الستني      
Iω à7Î=øΒ &: هللا تعــاىليـا أمــري املـؤمنني أنـا وأخــي كمـا قـال ا     : رجـل فقـال   r& �ωÎ)  Å¤øÿ tΡ 

 Å�r&uρ ( ^]فمرنـا بـأمرك فـواهللا لنـضربن دونـك ولـو       ، وهـذا أخـي  ،  فها أنا ذا   ]٢٥: املائدة
وأيــن ، يرمحكمـا اهللا : uفقــال علـي  : قـال ، وشـوك القتـاد  ، حـال بيننـا مجـر الغــضا   

  !؟) ٢(تقعان مما أريد
وأنـا حينئـذ   ، سا بالبـصرة كنت جالـ : إىل احلسن البصري قال وروينا باإلسناد   

فقـال  ، إذ مر يب رجل راكب بغلة شهباء متلـثم بعمامـة سـوداء   ، غالم أتطهر للصالة 
أمــا ، يــا حــسن، يـا حــسن أحــسن وضــوءك حيــسن اهللا إليــك يف الــدنيا واآلخــرة : يل

                                                        
  . خبالف يسري ، ١٤٠ ص٢٧ج البالغة رقم  )١(
  .  خبالف يسري ٢٧ رقم ١٤وج البالغة  ، ١٨٦األمايل  )٢(
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، uفرفعت رأسـي فتأملـت فـإذا هـو علـي         : قال؟ علمت أن الصالة مكيال وميزان    
، يـا غـالم  : فقـال يل ، فو أثره إذ حانت منه التفاتـة     وجعلت أق ، فأسرعت يف طهوري  

تفيــدين كالمــا يــنفعين اهللا بــه يف الــدنيا  . نعــم يــا أمــري املــؤمنني : قلــت ؟ألــك حاجــة
، ومن أشفق من ذنبـه أمـن مـن الـردى     ،يا غالم إنه من صدق اهللا جنا : قال، واآلخرة

أال ، يا غـالم :  قالمث، ومن زهد يف هذه الدنيا قرت عيناه مبا يرى من ثواب اهللا غدا      
إن سـرك أن تلقـى اهللا وهـو عنـك راض      : قـال ،  بلـى يـا أمـري املـؤمنني        :قلت؟ أزيدك

وعليك بالصدق يف مجيع أمورك تنجو ، ويف اآلخرة راغبا  ، فكن يف هذه الدنيا زاهدا    
مث ، إن تـزرع هـذا الكـالم نـصب عينيـك ينفعـك اهللا بـه            ، يـا غـالم   ، مع الناجني غدا  

إذ دخـل سـوقا   ، فجعلـت أقفـو أثـره   ، وقرص بطنها بعقبـه ،  يدهأطلق عنان البغلة من   
يـا أهـل    ، يـا أهـل البـصرة     ، يـا أهـل البـصرة     :  يقـول  uفمسعته  ، من أسواق البصرة  

وبالليل علـى فراشـكم    ، الدنيا ختدمون  ؛يا أهل تدمر أربعا إذا كنتم بالنهار      ، املؤتفكة
ومـىت تفكـرون يف   ؟ ادفمىت ترمون الز، ويف خالل ذلك عن اآلخرة تغفلون    ، تتقلبون

؟ أبـد مـن طلـب املعـاش    ، يـا أمـري املـؤمنني   : فقام إليه رجـل مـن الـسوقة فقـال     ؟ املعاد
 )١(أبـد : أال قلـت . إن طلب املعاش ال يصرفك عن طلـب اآلخـرة      ، أيها الرجل : فقال

 uفمـسعته  ، فأعذرك إن كنت معذروا فوىل الرجل وهو يبكـي ، من طلب احتكار 
إنـه البـد لكـل عامـل مـن أن يـوىف يف       ، لرجـل أزيـدك تبيانـا   أقبـل علـي يـا ذا ا    : يقول

والناس يف رنـة  ، مث خرج من السوق  ، وعامل الدنيا إمنا أجره النار    ، القيامة أجر عمله  
 سـكت ومل يـتكلم   uفلما بصر بأمري املؤمنني، إذ مر بواعظ يعظ الناس   ، من البكاء 

، م الواعظـون  قـد وعظكـ   ؟ وإىل كم توعظون فـال تتعظـون      ،  فكم :uفقال  ، بشيء

                                                        
  .ساقطة أبد ) أ( يف )١(
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ودلت الرسل على سبل  ، وبلغكم املبلغون ، وحذركم احملذرون ، وزجركم الزاجرون 
ÞΟ &واجلزاء غدا ، وقرب األمر واألمد، وقامت احلجة وظهرت احملجة، النجاة n=÷èu‹ y™uρ 

tÏ% ©! $# (#þθßϑ n=sß £“r& 5=n=s)ΖãΒ tβθç7 Î=s)Ζ tƒ ^] تبـارك  إنـه مل يكـن هللا  ، يا أيها الناس ]. ٢٢٧: الـشعراء 
وال مـدح اهللا مـنكم أحـدا إال مـن     ، وتعاىل يف أرضه حجة وال حكمة أبلغ من كتابه   

واعلمـوا أن  ، وخالفـه واتبـع هـواه   ، وإمنا هلك من هلك عنـدما عـصاه  ، اعتصم حببله 
ولكـين  ، واهللا مـا هـو شـيء قلتـه مـن تلقـاء نفـسي       ، جهاد النفس هـو اجلهـاد األكـرب      

فردهـا عـن معـصية اهللا إال    ،بـد جاهـد نفـسه   ما مـن ع ((:  يقول#مسعت رسول اهللا   
 &:مث قـال ، ))ومن باها اهللا به كرام املآلئكة فلن متسه النـار ، باها اهللا به كرام املآلئكة    

öθ n=sù (#θè% y‰|¹ ©!$# tβ% s3 s9 #Z�ö�yz öΝ çλ°; ^) ٢١: حممد[)١[.  
وأكثـر كـثري مـن أصـحابه     ،  مـن صـفني  u ملـا قفـل أمـري املـؤمنني         وروينا أنه 

مث خطب الناس فحمـد اهللا  ، أمر فنودي بالصالة جامعة ، مة القول يف احلكمني   واحملك
اللـهم هـذا مقـام مـن فلـج فيـه كـان          : مث قال ، #وأثىن عليه وصلى على نبيه حممد       

أو أسرف فهو يف اآلخـرة أعمـى    )٣(أو أوعث )٢(ومن نطف، أوىل بالفلج يوم القيامة 
جنيبـهم  : ث رفعوا املـصاحف فقلـتم    هل تعلمون أم حي   ، نشدتكم اهللا ، وأضل سبيال 

ولقد صحبتهم وعرفتـهم  ، إم ليسوا بأهل دين وال قرآن     : إىل كتاب اهللا فقلت لكم    
فإمنا رفعـوا   ، امضوا على صدقكم وحقكم   ، وهم شر أطفال ورجال   ، أطفاال ورجاال 

: فقلـت لكـم  ،  ال بـل نقبـل منـهم   :وقلـتم ، فـرددمت قـويل  ، املصاحف خديعة ومكيـدة  

                                                        
   .١٧٩ – ١٧٧ األمايل )١(
  . مادة نطف١١٠٨قاموس . وفسد ، بعيب ام بريبة وتلطخ :  نطف)٢(
  . مادة وعث٢٢٧قاموس . وقع و يف الوعث أسرف يف املال :  أو عث)٣(
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، أبيتم إال الكتاب اشترطت علـى احلكمـني   وإذا،ومعصيتكم إياي، كماذكروا قويل ل  
ألما إن حكما حبكم القـرآن مل   ؛ وأن مييتا ما أمات القرآن    ، أن حيييا ما أحيا القرآن    

وكنـا  ، وإن أبيا كنا من حكمهما برآء، يكن لنا خالف على من حكم مبا يف القرآن      
ــى رأس أمرنــا إنــا لــسنا الرجــال : قــال،  الــدمآءأفعــدل حيكــم الرجــال يف: قــالوا، عل

، وهذا القرآن إمنا هو خط خمطوط مـستور بـني الـدفتني           ، إمنا حكمنا القرآن  ، حكمنا
؟ فخربنـا عـن األجـل مل جعلتـه فيمـا بينـك وبينـهم             : قالوا. حبكمه الرجال  وإمنا ينطق 

، ولعل اهللا يصلح يف هـذه املـدة أمـر هـذه األمـة         ، العامل )١(ويثبت، ليعلم اجلاهل : قال
   )٢ (.ادخلوا مصركم فدخل أصحابه عن آخرهم

: مث التفـت إلـيهم فقـال   ،  ملـا فـتح البـصرة صـلى بالنـاس الظهـر      uوروينا أنه   
واهللا ما قـسمت بيننـا بالـسوية إذ تقـسم بيننـا مـا حـوى          : فقام إليه رجل فقال   ، سلوا

 إن كنت كاذبا فال أماتك اهللا       :uفقال علي   ؟ وتدع أبناءهم ونسآءهم  ، عسكرهم
وقـد  ،  وحيك إنا ال نأخذ الصغري بـذنب الكـبري       :uمث قال   ،  تدرك غالم ثقيف   حىت

، ونتأىن به الكرب، ولكنا نربيه من الفيء  ، وولد على الفطرة  ، اجتمع أبواه على رشده   
وحيك أما علمـت أن  ، بذنب غريه وإن مل يعد مل نأخذه، فإن عدا علينا أخذناه بذنبه    

  .حيرم ما فيها جرةوأن دار اهل، دار احلرب حيل ما فيها
ــب  ــا عــن الــسيد أيب طال ــري t فيمــا رواه أن عقــيال u وروين ــب إىل أم  كت

   : لعبداهللا أمري املؤمنني من عقيل سالم عليك أما بعدuاملؤمنني 
أعلمك أين خرجت   ، وعاصمك من كل مكروه   ، فإن اهللا جارك من كل سوء     

ا مــن أبنــآء الطلقــاء فلقيــت عبــداهللا بــن أيب سـرح يف حنــو مــن أربعــني راكبـ  ، معتمـرا 
                                                        

  . وينيب ) ج( يف )١(
   .١٩٨ األمايل ص)٢(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ١٣٧ 

أيـن يـا أبنـآء    : -وعرفت املنكر يف وجوههم-فقلت هلم ، مصدرين ركام من قديد 
فـأمسعين  ؟ أبالشام تلحقـون عـداوة تريـدون ـا إطفـآء نـور اهللا وتغـيري أمـره          ، الطلقاء

،  إن الضحاك بن قيس الفهري أغـار علـى احلـرية           :فسمعتهم يقولون ،القوم وأمسعتهم 
فأف حلياة يف دهـر جـر عليـك مـا     ، لها ما شآء مث انكفأ راجعا    وأصاب من أموال أه   

وقــد ظننــت حــني بلغــين ذلــك أن أنــصارك  ، )١(ومــا الــضحاك إال فقــع بقرقــر ، أرى
فإن كنت املـوت تريـد حتملـت إليـك         ، فاكتب إيل يا ابن أيب برأيك وأمرك      ، خذلوك

مـا أحـب   فواهللا ، ومتنا معك ما مت، فعشنا معك ما عشت، ببين أخيك وولد أبيك   
وامي اهللا األعز األجل إن عيشا أعيشه يف هذه الـدنيا لغـري هـينء      ، أن أبقى بعدك فواقا   
  .والمريء والسالم 
،  فكألك اهللا كالءة من خيشاه بالغيب إنه محيد جميـد        : أما بعد  uفأجابه علي   

تذكر أنك لقيت ابن أيب سـرح يف  ، قدم علي عبيداهللا بن عبدالرمحن األزدي بكتابك 
وإن ابـن أيب سـرح طـال واهللا مـا كـاد      ، أربعني راكبـا متـوجهني إىل املغـرب   حنو من   
فدع ابـن أيب سـرح وقريـشا    ، وضل عن كتاب اهللا وسنة نبيه وبغاها عوجا   ، اإلسالم

فإــا اجتمعــت علــى حــرب أخيــك ، وجتــاوهلم يف الــشقاق، وتراكـضهم يف الــضاللة 
   .#اجتماعها على حرب رسول اهللا 

غارة الضحاك على احلرية فهو أذل مـن أن يكـون مـر     وأما الذي ذكرت من إ  
حـىت مـر    وأخـذ علـى الـسماوة   ، ولكـن جـآء يف جريـدة خيـل فلـزم الظهـر      ، حببنباـا 
فتبعــوه ، فلمــا بلغـه ذلــك وىل هاربــا ، فــسرحت إلــيهم جنـدا مــن املــسملني ، بواقـصة 

مث اقتتلـوا فلـم   ، وقـد أمعـن حـني طفلـت الـشمس لإليـاب      ، وحلقوه يف بعض الطريـق   
                                                        

ال اصــل هـل وال فــرع توطــا   نبتــة بيـضاء مــن الكمـاة  :  والفقـع ))أذل مــن فقـع بقرقــر  (( مثـل يقــال للـذليل   )١(
  .٥٩٣ومادة قرقر ص ، ٩٦٦قاموس مادة فقع ص. ألملس ا  القاع:والقرقر. باألرجل 
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ومضى جرحيا بعـد  ، فقتل من أصحاب الضحاك بضعة عشر رجال      ، وا إال قليال  يصرب
  .ما أخذ منه باملخنق

 وأما ما سألتين أن أكتب إليك برأيي فإن رأيي جهاد القوم مع املسلمني حـىت          
ألين حمـق واهللا  ؛ وال نفورهم عين وحـشة   ، ألقى اهللا ال تزيدين كثرة الناس حويل عزة       

ألن اخلري كله مع املوت ملن عقل ودعا إىل ، ه املوت على احلقواهللا ما أكر، مع احملق
  .احلق

فإنـه ال حاجـة يل يف   ،  وأما ما عرضته علي من مسريك إيل ببنيك وولد أخيك  
فال حتسنب ابـن  ، فو اهللا ما أحب أن يهلكوا معي لو هلكت    ، أقم راشدا مهديا  ، ذلك

  :ا قال أخو بين سليموما أنا إال كم، أمك و إن أسلمه الناس خيشع أو يتضرع
   ــت ــسأليين كيــف أن ــإن ت   فــإنين؟ ف

   
  صــبور ــب الزمــان صــليب ــى ري    عل

  ــ ي ــ  علـــــيزِعــ   رى يب كآبـــــةُ أن تــ
  

  ــشم ــاد أو يــ تفي ــبآَءس ع   )١( حبي

مل أزل مظلومـا يف  :  قالu عن السيد أيب طالب فيما رواه عن أمري املؤمنني  وروينا  
فمـا  ، أمري املؤمنني ظلـم النـاس إيـاك يف كـربك     قد عرفنا يا  :فقيل له ، صغري وكربي 

فـإذا أرادت األم أن تـذر يف   ، إن عقيال كان يف عينه وجـع  :  فقال :ظلمهم يف صغرك  
فكانت تذر يف عيين ذرورا من غري     ، ابدءوا بعلي أوال  :وقال، عينه ذرورا امتنع عليها   

  .)٢(وجع ا
 إنك يا : قيل لهuؤمنني  إىل السيد أيب طالب فيما رواه أن أمري امل وباإلسناد 

أنا ال أفر عمن    : uفقال  ، فلو ركبت اخليل يف احلرب    ، أمري املؤمنني رجل مطلوب   
وهـو  ، وفسر أبـو احلـسن علـي بـن مهـدي         . والبغلة تزجيين ،ال أكر على من فر    و،كر

                                                        
  .٢/٧٥وأنساب األشراف  ، ٢٩٥والغارات  ، ١٨٢/ ١وشرح النهج  ، ٦٢ أمايل أىب طالب ص)١(
   .٧٣األمايل  )٢(
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واستـشهد عليـه   ، بالـسوق :  اإلزجـى uالذي انتـهت إليـه روايـة الـسيد أيب طالـب         
óΟs9 &:بقــول اهللا تعــاىل r& t� s? ¨βr& ©!$#  Åe÷“ ãƒ $ \/$ pt x� ^]تــزجيين : يــسوقه فقــال: أي ]٤٣: النــور

  .)١(تسوقين إىل ما أريد: البغلة أي
إين ألستحيي من اهللا أن يكون ذنب إيل أعظـم      : u ومن كالم أمري املؤمنني     

أو خلة ال يسدها ، أو عورة ال يواريها ستري  ، أوجهل أعظم من حلمي   ، من عفوي 
  .)٢(جودي
،  يف مـسجد الكوفـة  u أن رجـال سـأل أمـري املـؤمنني عليـا        نا باإلسناد وروي 

فغـضب علـي   ، فرتداد له حبـا وبـه معرفـة        ؟يا أمري املؤمنني هل تصف لنا ربنا        : فقال
u  مث صـعد املنـرب  ، فاجتمع الناس حىت غص املسجد بأهلـه ،  ونادى الصالة جامعة ،

  : مث قال#على النيب وصلى ، فحمد اهللا وأثىن عليه، وهو مغضب متغري اللون
، مث كل معط ينـتقص سـواه  ، وال يكديه اإلعطاء، احلمد هللا الذي ال يفره املنع     

وأــج ســبيل الطلــب ، ضــمن عيالــة خلقـه ، وعوائـد املزيــد ، هـو املنــان بفوائــد الــنعم 
دهرفيختلـف   ومـا اختلـف  ، وليس فيما سئل بأجود منه فيمـا مل يـسأل         ، للراغبني إليه 

، وضحكت عنـه أصـداف البحـار   ، ا شقت عنه معادن اجلبالولو وهب م ، فيه احلال 
ملـا  ؛ وحصائد املرجان لـبعض عبيـده   ، ونثارة الدر، وسبائك العقيان، من فلز اللجني 

مـامل   ولكـان عنـده مـن ذخـائر اإلفـضال     ، وال أنفد سعة ما عنده، أثر ذلك يف جوده  
ي ال ينقــصه ألنــه اجلــواد الــذ؛ وال خيطــر لكثرتــه علــى بــال، ينفــده مطالــب الــسؤال

yϑ$! & و، وال يبخلــه إحلــاح امللحــني، املواهــب ¯Ρ Î) ÿ… çν ã� øΒ r& !#sŒ Î) yŠ#u‘r& $º↔ ø‹ x© β r& tΑθà) tƒ … çµs9  ä. 

                                                        
   .٦٩ األمايل ص)١(
  .٦٢ األمايل ص)٢(
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ãβθä3 uŠsù ^]أيها السآئل اعقـل مـا     . سبحانه وحبمده ؟ فما ظنكم مبن هو هكذا    ، ]٨٢: يس
 التعمـق  وشـدة ، فإين أكفيـك مؤنـة الطلـب   ، وال تسألن أحدا عنه بعدي    ، سألتين عنه 
وهـو الـذي عجـزت املآلئكـة مـع          ؟ !وكيف يوصف الـذي سـألتين عنـه       ، يف املذهب 

وقـرم مـن غيـب    ،وتعظيم جالل عزته، وطول وهلهم إليه، قرم من كرسي كرامته 
وهم من ملكوت القـدس حبيـث     ، أن يعلموا من علمه إال ما علمهم      ، ملكوت قدرته 

θ#) &:فقـالوا ، ومن معرفتـه علـى مـا فطـرهم عليـه          ، هم ä9$ s% y7oΨ≈ ysö6ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖs9 �ωÎ) $ tΒ 

!$ oΨtFôϑ ¯=tã ( y7̈ΡÎ) |MΡ r& ãΛ Î=yè ø9$# ÞΟŠÅ3 pt ø: فعليك أيها السائل مبـا دلـك عليـه القـرآن          .]٣٢: البقرة[ #$
، فأمت بـه واستـضىء بنـور هدايتـه    ، وتقدمك فيه الرسل بينك وبني معرفته    ، من صفته 

 ومـا كلفـك   ، مـا أوتيـت وكـن مـن الـشاكرين         فخذ  ، فإمنا هي نعمة وحكمة أوتيتها    
وال ، #وال يف سـنة رسـول اهللا   ، يف الكتـاب فرضـه     الشيطان علمه مما ليس عليـك     

  .فإنه منتهى حق اهللا تعاىل عليك؛ عن أئمة اهلدى أثره فكل علمه إىل اهللا سبحانه
اعلم أيها السائل أن الراسخني يف العلم هـم الـذين أغنـاهم عـن االقتحـام علـى        

 املـضروبة دون الغيـوب اإلقـرار جبملـة مـا جهلـوا تفـسريه مـن تفـسري الغيــب          الـسدد 
$ & :فقـالوا ، احملجوب ¨ΖtΒ#u  ÏµÎ/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3 ^]  فمـدح اهللا سـبحانه     ، ]٧: آل عمـران

ومسـى تـركهم التعمـق فيمـا مل     ، اعترافهم بـالعجز عـن تنـاول مـا مل حييطـوا بـه علمـا          
ــه منــهم   ــك ، رســوخايكلفهــم البحــث عن واعلــم أن اهللا مل حيــدث .فاقتــصر علــى ذل

ومل خيتلـف عليـه   ، ومل يتصرف يف ذاتـه كـرور األحـوال   ، فيمكن فيه التغري واالنتقال  
والمقدار احتـذى  ، وهو الذي خلق اخللق على غري مثال امتثله       ، عقب األيام والليايل  

ت بـه آثـار   وعجائب مـا نطقـ    ، من ملكوت قدرته   بل أرانا ، عليه من خالق كان قبله    
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مـا دلنـا باضـطرار    ، )١(واعتراف احلاجة من اخللق إىل أن يقيمهم بتبليغ قوته   ، حكمته
باحلـدود   ومل حتط به الصفات فيكون بإدراكها إياه      ، قيام احلجة له علينا على معرفته     

، عــن صــفة املخلــوقني متعاليــا، ومــا زال هــو اهللا الــذي لــيس كمثلــه شــيء ، متناهيــا
وارتفــع عــن أن ، فيكــون بالعيــان موصــوفا، الــه األبــصاروجــل عــن أن تن واحنــسرت

 ،وليس له مثل فيكـون بـاخللق مـشبها   ، حيوي كنه عظمته فهاهات رويات املتفكرين    
كذب العادلون باهللا إذ شـبهوه  ، وما زال عند أهل املعرفة عن األشباه واألنداد مرتها  

  .وحلوه حبلية املخلوقني بأوهامهم، بأصنافهم
ألنـه أجـل مـن أن حتـده     ؛  قـدره مقـدار يف رويـات األوهـام     وكيف ملا ال يقدر   

فـسبحانه وتعـاىل   ، وهو أعلى من أن يكون له كفو فيشبه بنظري ، ألباب البشر بتفكري  
وأيـن  ؟فـأين يتـاه بأحـدكم   ، وسبحانه وتعاىل عن إفك اجلـاهلني    ، عن جهل املخلوقني  

  .)٢(يدرك ما ال يدرك واهللا املستعان
 ما تشتمل هـذه اخلطبـة عليـه مـن ذكـر عجـز       t قال السيد أبو طالب احلسين    

ــع صــفات اهللا تعــاىل   ــى مجي  املــراد بــه العجــز عــن معرفــة ، املخلــوقني عــن املعرفــة عل
ومقـادير نعمـه علـى    ، وعجائـب صـنعه وخلقـه علـى التفـصيل         ، معلوماته ومقدوراته 

  .)٣(الذي مل يطلع البشر عليه، وما اختص به تعاىل من علم الغيوب، خلقه
 مـن  uملـا قـدم أمـري املـؤمنني     :  قـال t إىل حممد بن احلنفية     إلسنادوروينا با 

وإىل  وبعث إليـه ، فاختذ له طعاما،  دعاه األحنف بن قيس   -بعد قتال اجلمل  -البصرة  
، ادع أصـحايب فـدعاهم  ،  يا أحنـف :مث قال له ، uفأقبل إليه أمري املؤمنني     ، أصحابه

                                                        
  . إىل أن يقيمها مبسالك قدرته: األمايل والنهج)١(
  . باختالف يسري٢٣٦ص٨٩م والنهج رق ، ٢٠٢ األمايل ص)٢(
   .٢٠٤ األمايل )٣(
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يــا أمــري : حنــف بــن قــيسفقــال لــه األ. فــدخل قــوم متخــشعون كــأم شــنان بــوال 
ال يـا  : قـال ؟ أم مـن هـول احلـرب       ؟الطعـام  ما هذا الذي نـزل ـم مـن قلـة          ، املؤمنني
إن اهللا عز وجل إذا أحب قومـا تنـسكوا لـه يف دار الـدنيا تنـسك مـن هجـم              . أحنف

فحملـوا أنفـسهم كـل    ، على مـا علـم مـن فـزع يـوم القيامـة مـن قبـل أن يـشاهدوها            
صباح يوم العرض على اهللا تعاىل تومهوا خروج عنق من فكانوا إذا ذكروا  ، جمهودها

، وظهـور كتـاب تبـدوا فيـه فـضائح ذنـوم      ، النار حتشر اخلالئق إىل رـم عـز وجـل         
وتفــارقهم  ،وتطــري قلـوم بأجنحــة اخلـوف طريانــا  ، فكـادت أنفــسهم تـسيل ســيالنا  

لوالـه يف  حينـون حـنني ا  ، عقوهلم إذا غلت ـم مراجـل املـرد إىل اهللا عـز وجـل غليانـا        
مخيـصة  ، ذابلة شـفاههم  ، كاحلة وجوههم ، حزينة قلوم ،ذبل األجسام ، دجى الظلم 

متخـشعون قـد   ، هم مسـار وحـشة الليـايل   ، تراهم سكارى وليسوا بسكارى  ، بطوم
، وقد نامت العيـون   ، فلو رأيتهم يف ليلهم وارهم    ، أخلصوا هللا أعماهلم سرا وعالنية    

وقــد نــههم يــوم ، ن الطــري يف الوكــوروســكنت احلركــات مــ، وهــدأت األصــوات
ــد ــه، الوعي ــك قول z &: تعــاىل ذل ÏΒ r'sù r& ã≅ ÷δr& #“t� à) ø9 $# β r& Ν åκ u�Ï? ù'tƒ $ uΖß™ù't/ $\G≈uŠ t/ öΝ èδuρ tβθßϑ Í← !$ tΡ 

، وقـاموا إىل مـضاجعهم يعولـون ويبكـون تـارة     ،  فاسـتيقظوا هلـا فـزعني      ]٩٧: األعراف[^
منحنيـة  ، قيامـا علـى أطـرافهم   ، ا أحنـف  فلـو رأيتـهم يـ     ، ويسبحون ليلة مظلمة مـآء    

إذا زفـروا خلـت النـار قـد أخـذت منـهم إىل         ، ظهورهم على أجزاء القـرآن لـصالم      
فلـو رأيتـهم يف   .وإذا أعولـوا حـسبت الـسالسل قـد صـارت يف أعنـاقهم           ، حالقيمهم

ــى األرض هونــا   ــون للنــاس حــسنا ، ــارهم إذا لرأيــت قومــا ميــشون عل وإذا ، ويقول
أولئــك يــا أحنــف  ،وإذا مــروا بــاللغو مــروا كرامـا ، ن قــالوا سـالما خاطبـهم اجلــاهلو 

فلعلـك شـغلك يـا أحنـف نظـرك إىل           ، اليت من دخلها كان آمنا    ، انتجعوا دار السالم  
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وسـتور  ، ودار قد اشتغلت بتقريب فراقها، وجه واحدة تبيد األسقام غضارة وجهها   
فاحتـل  ، مـن دار البقـاء  دارا  وبئست لك ، والرياح واألىام موكلة بتمزيقها   ، علقتها

وغـرس فيهـا   ، فـشق فيهـا أارهـا   ، للدار اليت خلقها اهللا عـز وجـل مـن لؤلـوة بيـضاء       
ــالعواتق مــن حورهــا ، وأظــل عليهــا بالنــضيج مــن مثارهــا ، أشــجارها مث ، وكبــسها ب

فإن فاتك يا أحنف ما ذكـرت لـك لتـرفلن يف سـرابيل     . أسكنها أوليآءه وأهل طاعته   
، فكـم يومئـذ يف النـار مـن صـلب حمطــوم     ،  وبـني محـيم آن  ولتطـوفن بينـها  ، القطـران 

وحليهـا  ، يـا أهـل اجلنـة ونعيمهـا    : ولو رأيت وقـد قـام منـاد ينـادي     ، )١(ووجه مشؤم 
يـا أهـل    ، يـا أهـل النـار     : مث يلتفـت إىل أهـل النـار فيقـول         ، خلودا وال موت  ، وحللها

ــودا وال مــوت، الــسالسل واألغــالل ــدها انقطــع رجــاؤهم ، خل م وتقطعــت ــ، فعن
ــك مــا أعــد اهللا عــز وجــل  ، فهــذا مــا أعــد اهللا عــز وجــل للمجــرمني ، األســباب وذل

 مسـع  uأن عليـا   وروينا باإلسناد عن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه عـن جـده         .للمتقني
، هلم أيهـا الـذام للـدنيا      : فقال uفصرخ به علي    ، يذم الدنيا فأطنب يف ذمها     رجال

أم هـي   أنـت اتـرم عليهـا   ؟ مل تـذمها  أيها الـذام للـدنيا وحيـك    :uفلما أتاه قال له     
؟ وحيـك فـيم تـذمها   : قـال ، بل أنا اترم عليها يا أمري املـؤمنني   : فقال؟ اترمة عليك 

؟ ودار عافية ملن فهم عنـها ؟ ودار غنا ملن تزود منها؟ أليست مرتل صدق ملن صدقها 
، ومتجــر أوليآئــه، ومــصلى مآلئكتــه، ومهــبط وحيــه، مــسجد أحبــآء اهللا عــز وجــل

ونـادت  ، آذنـت ببينـها   فمـن ذا يـذمها وقـد   ، ورحبوا فيها اجلنـة ، اكتسبوا فيها الرمحة  
، راحـت بفجيعـة   ؟ وشوقت بسرورها إىل السرور   ، ومثلت ببآلئها البآلء   ،بانقطاعها

حدثتـهم  ، فـذمها رجـال غـداة الندامـة    ، بتحذير وترغيب وختويـف   ، وابتكرت بعافية 

                                                        
  .موسوم ): أ(يف  )١(
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وحدثتـهم  ،  آخـرون ذكـرم فـذكروا     ومحـدها ، وذكرم فلم يـذكروا   ، فلم يصدقوا 
؟ بـل مـىت غرتـك     ؟ مـىت اسـتذمت إليـك     ، املغتر بتغريرهـا  ، فأيها الذام للدنيا  . فصدقوا

وكـم  ؟ كم عللت بيـدك  ؟أم مبصارع أمهاتك حتت الثرى  ؟ من البلى  أمبضاجع آبائك 
ومل ، )١(مل ينفعـه شـفآؤك    ،وتستوصف له األطباء  ، تلتمس له الشفاء  ؟ مرضت بكفك 

، حـني ال يغـين بكـاؤك     ، مثلت لك وحيك الدنيا مبضجعه مـضجعك      ،تكتغن عنه طلب  
  .)٢(وال ينفع أحباؤك

ــب  وذكــر أمــا ال ،  هــذه الروايــة بطريــق أخــرىuوروى الــسيد أبــو طال
، عبــاد اهللا: فقــال، مث التفــت إىل أصـحابه : وفيهــا قـال .خيتلفـان إال يف أحــرف يـسرية  

ــل الثــاوي الــساكن فإــا واهللا انظــروا إىل الــدنيا نظــر الزاهــدين فيهــا  ــل تزي ،  عــن قلي
وال يـدرى مـا هـو آت منـها       ، ال يرجـع مـا تـوىل منـها فـأدبر          ، وتفجع املترف اآلمن  

فال يغرنكم  ،وآخر احلياة فيها إىل الضعف والوهن ، سرورها مشوب باحلزن  ، فينتظر
وأبـصر  ، رحم اهللا عبدا تفكر فـاعترب     ، لقلة ما يصحبكم منها   ؛ كثرة ما يعجبكم فيها   

فكأن ما هو كآئن من الدنيا عـن    ، وحضور ما حضر  ، وعاين إدبار ما أدبر   ، رفازدج
، وكـل مـا هـو آت قريـب    ، وكـأن مـا هـو كـآئن مـن اآلخـرة مل يـزل        ، قليل مل يكن  

واعلموا أنه إمنا أهلك من كان قبلكم خبث أعماهلم ملا مل ينههم الربانيون واألحبـار              
ولـن يـؤخر   ، إن ذلك لن يقدم أجال   ف؛ فأمروا باملعروف واوا عن املنكر      . عن ذلك 

فــإذا رأى أحــدكم نقــصا يف نفــس أو أهــل أو مــال ورأى ألخيــه صــفوة فــال  ، رزقــا
مـا مل خيـش دنـآءة خيـشع هلـا إذا        ، فإن املسلم الربيء من اخليانة    ، يكونن ذلك فتنة له   

، ويغـرى ـا لئـام النـاس كـان كالفـاجل الـذي ينتظـر أول فـوزة مـن قداحـه                    ، ذكرت
                                                        

  .شفاعتك): ج( يف )١(
  . باختالف يسري ١٣١ رقم ٧٠٩وج البالغة  ، ٢٧٣ األمايل )٢(
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، إحـدى احلـسنيني   وكذلك املرؤ املسلم ينتظـر  . وتوجب له املغنم  ، غرمتذهب عنه امل  
وإمـا داعـي اهللا   ، ومعـه دينـه وحـسبه   ، فإذا هو ذو أهل ومـال ، إما رزقا من اهللا تعاىل 

املال والنبون زينة احلياة الدنيا والعمل الصاحل حـرث الـدنيا   ، فما عند اهللا خري لألبرار 
   .)١(وقد جيمعهما اهللا ألقوام

 من كتاب جالء األبصار عـن احلـاكم رمحـه اهللا تعـاىل بإسـناده إىل أيب               ناوروي
كـان اجلـاحظ يقـول لنـا     : الفضل أمحد بن أيب طاهر صاحب أيب عثمان اجلاحظ قال       

منـها تفـي   ،  مائـة كلمـة كـل كلمـة      uإن ألمري املؤمنني علي بن أيب طالـب         : زمانا
را بعيـدا أن جيمعهـا يل   وكنـت أسـأله دهـ   : قال، بألف كلمة من حماسن كالم العرب    

فلمـا كـان آخـر عمـره       : قـال . وكان يعدين ا ويتغافـل عنـها ضـنا ـا          ، وميليها علي 
وأخرجهـا إيل   ، الكلمـات  فجمع منها تلك  ، أخرج يوما مجلة من مسودات مصنفاته     

  :فكانت الكلمات املائه هذه، خبطه
 الناس بزمـام  .الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا    . لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا     

مـن عـرف   . قيمة كل امرء ما حيسن. ما هلك امرؤ عرف قدره   . أشبه منهم بآبآئهم  
بـالرب  . من عذب لسا نه كثـر إخوانـه     . املرء خمبو ء حتت لسانه    . نفسه فقد عرف ربه   

وانظـر إىل مـا   ، ال تنظر إىل من قال. بشر مال البخيل حبادث أو وارث . يستعبد احلر 
ال .ال بـر مـع شـح    .الثنآء مع كرب    . الظفر مع بغي  .  متام احملنة  اجلزع عند البالء  . قال

ــع ــم  الراحــة . ال اجتنــاب حملــرم مــع حــرص . ال شــرف مــع ســوء أدب .صــحة م
الصواب مـع   . )٣(زعارة الزيارة مع . الحمبة مع مرآء  . ال سؤدد مع انتقام    .)٢(حلسود

                                                        
   .٣٧٤ األمايل )١(
  .مع حسود ): ج( يف )٢(
   .٢٧٢خمتار ص. شرسة اخللق وال فعل له :  الزعارة)٣(
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ال شـرف  . قـى  الكـرم أعـز مـن الت   . الوفاء مللول. ال مروءة لكذوب. ترك املشورة  
ال لبـاس  . ال شـفيع أجنـح مـن التوبـة         . ال معقل أحرز من الـورع     . أعلى من اإلسالم  
لـسانك  . ال مـرض أضـىن مـن قلـة العقـل          . ال دآء أعىي من اجلهل    . أمجل من السالمة  

رحم اهللا امرءا عرف قدره ومل يتعد طـوره       . املرؤ عدو ما جهله   . يقتضيك ما عودته  
. إذا مت العقل نقـص الكـالم      . النصح بني املأل تقريع   . ذنبإعادة االعتذار تذكري بال   . 

اجلـزع  . نعمـة اجلاهـل كروضـة علـى مزبلـة     . نفاق املرء ذلـة    . الشفيع جناح الطالب  
من طلب مـا  . أكرب األعدآء أخفاهم مكيدة  . املسئول حر حىت يعد   . أتعب من الصرب  

الراحـة مـع   . ع الطمـع  الـذل مـ   . الـسامع للغيبـة أحـد املغتـابني       . ال يعنيه فاته مـا يعينـه      
. من كثر مزاحه مل خيل من حقد عليه أو استخفاف بـه          . احلرمان مع احلرص  . اليأس

كفـى بـالظفر   . احلاسد مغتاظ على من ال ذنـب لـه  . عبد الشهوة أذل من عبد الرق       
اليـأس  . ال تتكل على املىن فإا بضائع النوكا. رب ساع فيما يضره   . شفيعا للمذنب 

القلب إذا . العداوة شغل القلب  . من نظر اعترب  .  العاقل كهانة  ظن. حر والرجاء عبد  
. صلبت أعاليـه  من النت أسافله  . ال حيآء حلريص  . األدب صورة العقل  . أكره عمي 
احلكمـة ضـآلة    . السعيد من وعظ بغـريه    . وبذأ لسانه ، قل حياؤه  )١(عجانة من أيت يف  

. ثـرة اخلـالف شـقاق     وك، كثـرة الوفـاق نفـاق     . الشر جامع ملساوئ العيوب   . املؤمن
. رب أربـاح تـؤدي إىل اخلـسران     . ورب رجآء يؤدي إىل احلرمـان     ، آمل خائب  رب

ومــع كــل أكلــة ، يف كــل جرعــة شــرقة. البغــي ســائق إىل احلــني. رب طمـع كــاذب 
إذا . إذا حلـت املقـادير ضـلت التـدابري        . من كثر فكره يف العواقـب مل يـشجع        . غصة

 .اإلحــسان يقطــع اللــسان.  بطــل احلــذرإذا حــل القــدر. حــل املقــدور بطــل التــدبري

                                                        
  .ينظر لسان العرب مادة عجن. ت الدبر أو األس:  العجان)١(
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أكــرم . أكــرم احلــسب حــسن اخللــق. ال األصــل واحلــسب، الــشرف العقــل واألدب
ــىن . أوحــش الوحــشة العجــب. أفقــر الفقــر احلمــق. النــسب حــسن األدب أغــىن الغ

أكثــر . احـذروا نفــار الــنعم فمـا كــل شـارد مبــردود   . الطــامع يف وثـاق الــذل . العقـل 
إذا . مـن أبـدى صـفحته للحـق هلـك        . وق األطمـاع  مصارع ذوي العقـول حتـت بـر       

، قلـب األمحـق يف فيـه   . مـن الن عـوده كثفـت أغـصانه        . أملقتم فتاجروا اهللا بالصدقة   
إذا وصلت إليكم أطـراف  . من جرى يف عنان أمله عثر بأجله      . ولسان العاقل يف قلبه   

 شـكر  إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه     . النعم فال تنفروا أقصاها بقلة الشكر     
. شيئا إال ظهـر منـه يف فلتـات لـسانه وصـفحات وجهـه               ما أضمر أحد  . القدرة عليه 

. وهفوات اللسان، وشهوات اجلنان، وسقطات األلفاظ، اللهم اغفر رمزات األحلاظ 
وحياسـب يف اآلخـرة حـساب    ، البخيل مستعجل للفقر يعيش يف الدنيا عـيش الفقـراء     

  .ألمحق ورآء لسانهوقلب ا، لسان العاقل ورآء قلبه. األغنياء
ــة فكــره     :  قــال اجلــاحظ معنــاه   ــد مراجع ، أن العاقــل ال يطلــق لــسانه إال بع

  .وكأن قلب األمحق وراء لسانه، فكأن لسان العاقل تابع لقلبه، ومفاحصة رأيه
 بإسناده عن كميل بـن زيـاد أن أمـري         t إىل السيد أيب طالب      وروينا باإلسناد 

عجبـت  ! مـا أزهـد كـثري مـن النـاس يف اخلـري      ! يا سـبحان اهللا  :  قال uاملؤمنني عليا   
فواهللا لو كنا ال نرجـو  ! لرجل يأتيه أخوه املؤمن يف حاجة فال يرى نفسه للخري أهال          

؛ وال خنشى نارا وال عقابا لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم األخالق     ، جنة وال ثوابا  
 أمسعـت هـذا مـن    يا أمـري املـؤمنني  : فقام إليه رجل فقال. فإا تدل على سبل النجاح    

وقعـت جاريـة   ) طـي  (ملـا أتانـا سـبايا    ، وما هـو خـري منـه   . نعم: قال #رسول اهللا  
، ردمـا الكعــبني ، معتدلـة القامـة  ، مشــاء األنـف ، عيطـآء ، مليـآء ، لعـسآء ، حـواء ، محـآء 

فلمـا رأيتـها    ، ضـامرة الكـشحني   ، مخيـصة اخلـصرين   ، لفآء الفخذين ، خدجلة الساقني 
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فلمـا تكلمـت    ،  أن جيعلـها يف فيئـي      #ىل رسـول اهللا     ألطلـنب إ  : وقلت، أعجبت ا 
    )١(نسيت مجاهلا ملا رأينا

فإين ،  يا حممد إن رأيت أن ختلي عين وال تشمت يب العرب        :فقالت، فصاحتها
ويفـرج عـن    ، ويقـري الـضيف   ، ويشبع اجلائع ، كان أيب يفك العاين   ، ابنة سرة قومي  

أنـا ابنـة   ، لـب حاجـة قـط عنـها    وما رد طا ، ويفشي السالم ،ويطعم الطعام ، املكروب
خلوا ، ترمحنا عليه  لو كان أبوك إسالميا   ، هذه صفة املؤمن  : # فقال، حامت الطائي 

فقام أبو بردة ، عنها فإن أباها كان حيب مكارم األخالق واهللا حيب مكارم األخالق       
نعـم يـا أبـا بـردة ال يـدخل اجلنـة       : فقـال ؟ يا رسول اهللا حتب مكارم األخـالق    : فقال

  .)٢(ال حبسن اخللقأحد إ
، من احلوة يف اللون: وكذلك احلواء، مسرآء: محاء أي: t  قال احلاكم اإلمام

: يعــين ))خــري اخليــل احلــوآء((ويف احلــديث .  حــواءuمنــه مسيــت امــرأة آدم : وقيــل
  .وقد حوى الفرس حوه، الكميت اليت يعلوها سواد

جاريـة  : يقال، لشفةسواد مستحسن يف ا: اللمآء واللعس، مليآء لعسآء :  وقوله
  : قال ذو الرمة. إذا كان يف لوا أدىن سواد وشربة من احلمرة، لعسآء

ــةٌو يف شـــــفتيها حـــــمليـــــآُء   س لِعـــ
   

ــنب    ــا شـــ ــات ويف أنياـــ   ويف اللثـــ
وهو تطـامن  ، من الشمم يف األنف: والشمآء، هي الطويلة يف اعتدال:  عيطآء :وقوله  

عظــم يف ســاقها غمــض مــن كثــرة اللحــم  هــي الــيت خفــي ال:  ردمــا:وقولــه، القــصبة
هي من اللفف وهو اجتمـاع  :  لفآء :وقوله. املمتلئة الساقني مسنا  : واخلدجلة، وامتالئه

ومنـه  ، والكـشح واخلـصر واحـد    ، ومنه الشجر امللتـف األغـصان     ، اللحم على الفخذ  
                                                        

  . ملا مسعت من ): أ( يف )١(
   .٣٢٨ األمايل )٢(
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أي خالـصهم  : سـرة قـومي  : وقوهلـا ، الذي يضمر العدواة يف كشحه، الكاشح العدو 
  .)١(وصميمهم

حنــن قــوم مــن ســرة :#ومنــه حــديث ظبيــان قــال ملــا وفــد علــى رســول اهللا  
7sù >π’ &:ومنـه ، أي يطلـق األسـري    :  ويفـك العـاين    :وقوهلا، أي خيارهم : مذحج t6s% u‘ ^ 

: قـال ؟ أو ليـسا واحـدة  :  قيـل )) وفـك الرقبـة  ، أعتق النـسمة  ((: ومنه احلديث  ،]١٣: البلد[
  .أن تعني يف عتقها: لرقبةوفك ا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، ال

ملـا  :  رواه عـن عقبـة بـن أيب الـصهبآء قـال            u وروينا عن الـسيد أيب طالـب      
 :uفقال لـه علـي   ،  وهو باك  u دخل احلسن    uضرب ابن ملجم لعنه اهللا عليا       

  ومـايل ال أبكـي وأنـت يف أول يـوم مـن اآلخـرة      :uقال احلـسن  ؟ ما يبكيك يا بين 
، ال يضرك ما عملت معهن شيء  احفظ عين أربعايا بين: فقال، وأخر يوم من الدنيا 

وأكـرب الفقـر   ، اعلم أن أغـىن الغـىن العقـل    ((: فقال؟ ما هن يا أمري املؤمنني    : uفقال  
 فقـال احلـسن   ))وأكرب مـن احلـسب حـسن اخللـق     ، وأوحش الوحشة العجب ، احلمق
u :      نـه يريـد   يا بين إىاك ومصادقة األمحق فإ: يا أبة هذه األربع فأعطين األربع قال

وإياك ومصادقة الكذاب فإنـه يقـرب إليـك البعيـد ويباعـد عنـك       ، أن ينفعك فيضرك 
وإيــاك ، وإيــاك ومــصادقة البخيــل فإنــه يقعــد عنــك أحــوج مــا تكــون إليــه ، القريــب

  .ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه اليسري 
بإسـناده عـن أيب جعفـر حممـد بـن       u إىل السيد أيب طالـب      وروينا باإلسناد  

كتـب إىل  uلي الباقر عن أبيه عليهم السالم أن أمري املؤمنني علـي بـن أيب طالـب             ع
  :)٢(بعد انصرافه من صفني إىل قناصرين uابنه احلسن 

                                                        
   .٣٢٩ األمايل ص)١(
  .اسم بلدة يف نواحي صفني: وهو، ) حاضرين( يف النهج واألمايل )٢(
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الــساكن ، الــذام للــدنيا، )١(املستــسلم للــدهر ،املقــر للزمــان،  مـن الوالــد الفــان 
،  مـا ال يـدرك  إىل الولـد املؤمـل يف دنيـاه   ، منـها إلـيهم غـدا    الظـاعن ، مـساكن املـوتى  

 ،وقـرين األحـزان  ، ورهينة األيـام  ، غرض األسقام ، السالك يف املوت سبيل من هلك     
ــا، وتــاجر الغــرور، ورميــة املــصايب ، ونــصب اآلفــات، وأســري املــوت، وغــرمي املناي

وجنـوح  ، فإن فيما تبينـت مـن إدبـار الـدنيا عـين           : يا بين ، أما بعد . وخليفة األموات   
، واالهتمام مبا ورآئـي ، إيل ما يرتع يب عن ذكري سواي     وإقبال األخرة   ، الدهر علي 

، وصـرفين عـن هـواي   ، فـصدقين رأيـي  ، غري أين تفرد يب دون مهوم الدنيا هـم نفـسي    
وصـدق ال يـشوبه   ، وأفضى يب إىل جد ال يزري يب لعـب   ،  أمري )٢(وصرح يل حمض  

حـىت كـأن لــو شـيئا أصــابك    ، بــل وجـدتك كلــي ، وجـدتك يــا بـين بعـضي   . كـذب 
، فعناين مـن أمـرك مـا يعنـيين مـن أمـر نفـسي        ، حىت لو أن املوت أتاك أتاين     و، أصابين

  .كتبت إليك كتايب هذا إن بقيت أو فنيت
، واالعتـصام حببلـه  ، وعمـارة قلبـك بـذكره   ، ولزوم أمـره ،  أوصيك بتقوى اهللا 

θßϑ#) &:فـــإن اهللا تعـــاىل يقـــول ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7 pt¿2 «!$# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè%§� xÿ s? 4̂]١٠٣: رانآل عمـــ[ 
ونـوره  ، فـأحي قلبـك باملوعظـة    ، وأي سبب أوثق مـن سـبب يكـون بينـك وبـني اهللا             

وبـصره  ، وقـرره بالفنـآء   ، وذهللا بـاملوت  ، وقـوه بـاليقني   ، ومرنه على الزهـد   ، باحلكمة
واعـرض عليـه   ، وفحـش تقلـب األيـام والليـايل    ، وحـذره صـولة الـدهر    ، فجآئع الدنيا 

وانظـر مـا   ، وسـر يف ديـارهم وآثـارهم     ، لـك وذكره ما أصاب مـن قب     ، أخبار املاضني 
، ونزلوا دار الغربة  ، فإنك جتدهم انقلبوا عن األحبة    ؟ وعما انقلبوا ، وأين حلوا ، فعلوا

ودع ، وال تبـع آخرتـك بـدنياك   ، فأصـلح مثـواك  ؛ فكأنك عن قليل صرت كأحـدهم   
                                                        

  . للحدتان: يف املنت)١(
  ) .فحص( يف النسخ )٢(
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، وأمسك عن طريق إذا خفت ضـاللته     ، والنظر يف ما مل تكلف    ، القول فيما التعرف  
وكن مـن  ، وأمر باملعروف ،  الوقوف عند حرية الطريق خري من ركوب األهوال        فإن
وجاهـد يف اهللا حـق      ، وبـاين مـن فعلـه جبهـدك       ، وأنكـر املنكـر بلـسانك ويـدك       ، أهله

  .وال يأخذك يف اهللا لومة آلئم، جهاده
،  )١(ونعـم اخللـق الـصرب   ، وعود نفسك الـصرب علـى املكـروه   : ويف رواية أخرى 
ومــانع ، فإنـك تلجئهـا إىل كهـف حريـز    ؛ ورك كلـها إىل إهلــك وأجلـئ نفـسك يف أمـ   

، وأكثر من االستخارة  ، فإن يف يديه العطاء واحلرمان    ؛ واخلص املسألة لربك    ، عزيز
فـإن خـري    ؛وال تـذهنب عنـك صـفحا        : ومن هاهنا اتفقـت الروايتـان     . واحفظ وصييت 

  .القول ما نفع
، مع خفة الظهر، الغ الزادوب، واعلم يا بين أنه ال غناء بك عن حسن االرتياد     

وإذا وجـدت مـن   ، فيكـون عليـك ثقـال ووبـاال    ، فال حتمل على ظهرك فوق بالغـك      
فـإن أمامـك   ؛ أهل الفاقة من حيمل زادك فيوافيـك بـه حيـث مـا حتتـاج إليـه فاغتنمـه         

فارتد يـابين لنفـسك    ، وإن مهبطها يكون على جنة أو على نار       ، عقبة كئودا ال حمالة   
واسـتقبح لنفـسك مـا    ، إىل غـريك كمـا حتـب أن حيـسن إليـك     وأحـسن   ، قبل نزولـك  

، ولرب بعيد أقـرب مـن قريـب   ، وارض من الناس مبا ترضى هلم  ، تستقبحه من غريك  
  .وأبصر األعمى رشده، ولرمبا أخطأ البصري قصده، والغريب من ليس له حبيب

وعلـة  ، قلـة التـوقي أشـد زلـة     ، قطيعتك اجلاهـل تعـدل مواصـلة العاقـل        :  يا بين 
ومـن تعـاظم   ، من أمن الزمان خانه، وليس مع االختالف ائتالف   ، اذب أقبح علة  الك

وخـري املقـال مـا صـدقه     ، رأس الـدين صـحة الـيقني   . ومن جلأ إليه أسـلمه ، عليه أهانه 

                                                        
  .التصرب : يف األمايل والنهج)١(
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واحتمـل ضـيم   ، وعـن اجلـار قبـل الـدار    ، سل يا بين عـن الرفيـق قبـل الطريـق      ، الفعال
مـن أخيـك عنـد صـرمه لـك علـى       وكـن  ، واقبل عذر من اعتـذر إليـك      ، املدل عليك 

حـىت كأنـه ذو نعمـة     ، وعند مجوده علـى البـذل     ، وعند تباعده على الدنو منه    ، الصلة
لـن ملـن غالطـك    . أو تـصنعه بغـري أهلـه    ، وإياك أن تفعل ذلك يف غري موضعه      ، عليك

  .بل ال تقل كل ما تعلم ، وال تقل ما ال تعلم، فيوشك أن يلني لك
فإذا اهتديت ، ضد الصواب وآفة ذوي األلباب واعلم أن االحنراف عن القصد      
  .لقصدك فكن أخشى ما تكون لربك

وتثبـيط  ، فإـا بـضائع النوكـا     ؛ وإياك واالتكال على األماين   : ويف رواية أخرى  
، قـارب أهـل اخلـري تكـن منـهم       . وخـري حـظ املـرء قـرين صـاحل         ، عن اآلخرة واألوىل  

فإنـه ال يـدع بينـك وبـني     ، نوال يغلـنب عليـك سـوء الظـ    ، وباين أهل الشر تنب عنهم  
، كفــر النعمــة لــؤم. وذك قلبــك بــاألدب كمــا تــذك النــار باحلطــب، خليلــك صــلحا

واعلــم أن الــذي بيــده خــزآئن الــسموات واألرض قــد أذن  ، وصــحبة األمحــق شــؤم
مل جيعـل   ، وهـو رحـيم بـصري     ، وأمرك أن تسأله ليعطيك   ، وتكفل بإجابتك ، بدعآئك

ومل مينعــك إن ، جئـك إىل مـن يــشفع لـك إليـه    ومل يل، بينـك وبينـه مـن حيجبــك عنـه    
فمـىت  ، وفـتح لـك بـاب املتـاب واألسـباب         ، ومل يعاجلـك بالنقمـة    ، أسأت من التوبـة   

وأسـند إليـه   ، وبـث ذات نفـسك  ، فـافض إليـه حباجتـك     ؛ شئت مسع دعـآءك وجنـواك     
ــك ، أمــورك ــك ، وال ممــا يلزمــك خبالــه،وال تكــن مــسألتك فيمــا ال يعني ويبقــي علي

  . أن ترى عاقبة أمرك حسنا أو قبيحافإنه يوشك،وباله
وللحيـاة ال  ، وللبقـآء ال للفنـآء    ، واعلم يا بين أنك إمنا خلقت لآلخرة ال للدنيا        

وأنك طريد املوت الذي ال ينجـو    ، وطريق إىل اآلخرة  ، وأنك يف مرتل قلعة   ، للموت
واجعلـه أمامـك   ، وتفضي بعد املوت إليه  ، وما جم عليه  ، فأكثر ذكر املوت  ، هاربه
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واذكر اآلخرة وما فيها من النعيم والعـذاب  ، فيأتيك وقد أخذت حذرك  ، حيث تراه 
مـع أن الـدنيا قـد نعـت إليـك       ، ويـصغرها عنـدك   ، فإن ذلك يزهدك يف الـدنيا     ؛ األليم

، وإيـاك أن تغتـر مبـا تـرى مـن إخـالد أهلـها        ، وتكـشفت لـك عـن مـساوئها       ، نفسها
، يهـر بعـضها علـى بعـض    ، ريةوسـباع ضـا  ، فإمنا هم كالب عاديـة  ، وتكالبهم عليها 

واعلم يا بين أن من كانت مطيته الليل والنهار   . وكثريها قليلها ، يأكل عزيزها ذليلها  
فـإن تزهـد   ، اآلخـرة  وأن اهللا قد أذن خبراب الدنيا وعمارة، فإنه يسار به وإن مل يسر     

وإن كنـت غـري   ، فيما زهدتك فيه منها ورغبت عما رغبت عنـها فأنـت أهـل لـذلك      
وإنـك يف  ، ولـن تعـدوا أجلـك     ، يحيت فاعلم علما يقينا أنـك لـن تبلـغ أملـك           قابل نص 

فـرب طلـب جـر إىل    ،وأمجل يف املكتـسب ، فاخفض يف الطلب، سبيل من كان قبلك  
  .حرب

ومعــك هللا ذاكــرين ، وانظــر إىل إخوانــك الــذين كــانوا لــك يف الــدنيا مواســني
وكأن قد سـلكت  ، لنشوروأقاموا يف القبور إىل يوم ا   ، قد خلوا عن الدور   ، متكاتفني
، وحمـل الوحـشة   ، ونزلـت دار الغربـة    ، وفارقـت األحبـة   ، ووردت منهلهم ، مسلكهم

، فاعمـل لـذلك املـصرع     ، واشتغلوا عن التـزاور   ، وجاورت جريانا افترقوا يف التجاور    
وتـصري القبـور لـك      ، وتـرتل بـك العظمـى     ، فيوشـك أن تفـارق الـدنيا      ، وهول املطلع 

وجيـيء فيـه بـصفوف املآلئكـة     ،  فيه األولـني واآلخـرين  واعمل ليوم جيمع اهللا   ، مثوى
وتغـري  ، وزوال الدنيا الفانية  ، حول العرش جيمعون على إجناز موعد اآلخرة      ، املقربني

فكـم  ، وفـصل اجلـزآء يف مجيـع األشـيآء        ، وتبدل اآلمال مـن عـدل القـضآء       ، األحوال
يف ، قى مـآء احلمـيم  وتس، جتر إىل العذاب األليم، وعورة بادية، يومئذ من عني باكية 

فاعمــل لتلــك األخطــار ، وإن صــرب مل يــؤجر، إن صــرخ مل يــرحم، مـساكن اجلحــيم 
، كـن يف الرخـآء شـكورا      : يـا بـين   ...وتكون مع الصاحلني األبـرار    ، تتخلص من النار  
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يـا بـين لـن تـزال     ، وليكن ما بينك وبينه معمورا ، ولربك ذكورا  ،وعند البآلء صبورا  
وأعمـاهلم  ، فـإن قلـوب املـؤمنني رقيقـة       ، وعظتـه لـك   وعرفت م  ،خبري ما محدت ربك   

لعلك حتاسب  ، ومجيل أفعاهلم ، فالزم حماسن أخالقهم  ، ونيام صدق وحقيقة  ، وثيقة
  .وتثاب ثوام، حسام

ــين  ــا ب ــة :  ي ــك العل ــك احلجــة ، أزحــت عن ــشبهة ، وألزمت ــك ال ، وكــشفت عن
فعيـشها  ، ومـا أنـت مبخلـد يف الـدنيا       ، ووضـحت لـك البينـات     ، وظهرت لـك اآلثـار    

ويبقـى  ، يوشك ما تـرى أن ينقـضي ومتـر أيامـه      ، ما يتم فيها لذي لب سرور     ، غرور
  .وزره وآثامه

كلمـا تـرى فيهـا    ، وبالفنآء موصـوفة  ، إن الدار اليت أصبحنا فيها بالبآلء حمفوفة      
إذ هم يف   بينا أهلها فيها يف رخآء وسرور     ، وعوار مقبوضة ، وبني أهلها دول سجال   

فهـم  ، ويساق أهلها للمنيات، وتتابع فيها الرزيات ،  فيها احلاالت  تتغري، بآلء وغرور 
ــهامها   ــرميهم س ــراض ت ــا أغ ــا ، فيه ــشاهم محامه ــية  ، ويغ ــرون املاض ــد أكلــت الق ، ق

وال ، لـيس عنـه مـذهب   ، ومحـام واقـع  ، أكلهم ذعاق ناقع ،وأشرعت يف األمم الباقية  
 قـد انقلبـت   فكـأن ، وأهـل ظعـن شاخـصون   ، إن أهل الدنيا سفر نازلون  ، منه مهرب 
والـسالم  ، ومـن مجـيعهم بـوارا    ، فأصبحت منهم قفـارا   ، ونودوا باالرحتال ، م احلال 

  .)١(عليك
ال : أوصيكم خبمس لو ضربتم إليها آباط اإلبل كن هلا أهال: u ومن كالمه 

وال يـستحيني أحـد مـنكم إذا سـئل     ، وال خيـافن إال ذنبـه    ، أحد منكم إال ربه    يرجون
، وال يـستحيني أحـد إذا مل يعلـم الـشيء أن يتعلمـه     ،  أعلـم عمـا ال يعلـم أن يقـول ال   

                                                        
  .٣١ : رقم٥٧٢صوالنهج  ، ٨١ األمايل ص)١(
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وال خري يف جـسد ال  ، بالصرب فإن الصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد [وعليكم  
   )١ (].وال يف إميان ال صرب معه، رأس معه

والـسعيد مـن   ، واملغبوط مـن سـلم لـه دينـه    ،  املغبون من غنب نفسه    :u وقال
  .خندع هلواه وغروره والشقي من ا، وعظ بغريه
  .بؤسا لنعمة تذهب لذا وتبقى تبعتها: u وقال
وكتمـان  ، وكتمان املصيبة ، كتمان الصدقة : ثالث من كنوز اجلنة   : u وقال

  . املرض
فكـل نظـر   . والكالم، والسكوت، النظر: مجيع اخلري كله يف ثالث    : u وقال

وكـل سـكوت لـيس    ، وكل كالم ليس فيه ذكر فهو لغـو   ، ليس فيه اعتبار فهو سهو    
، وكالمـه ذكـرا  ، وسـكوته فكـرا  ، فطوىب ملـن كـان نظـره عـربة    ، فيه فكرة فهو غفلة 
  .وأمن الناس شره ، وبكى على خطيئته

واعـف عمـن   ، وأعـط مـن حرمـك   ، صل مـن قطعـك    :  إىل األشتر  u وكتب
  .وقل احلق على نفسك، وأحسن إىل من أساء إليك، ظلمك

ب مـا مسعـت كلمـة إال أتيـت     صنفت ألـف كتـا  : وروي عن اجلاحظ أنه قال  
وثـالث  ، ثالث يف املناجاة: بنظريها إال تسع كلمات ألمري املؤمنني صلوات اهللا عليه       

 إهلـي كفـى يل فخـرا أن تكـون يل     :أما اليت يف املناجاة. وثالث يف األدب   يف احلكمة 
إهلـي أنـت كمـا أحـب فـاجعلين كمـا           ، إهلي كفـى يل عـزا أن أكـون لـك عبـدا            ، ربا

  .حتب

                                                        
   .١٤٥ينظر األمايل ص. فقط) أ(وموجود يف هامش ،  ما بني القوسني ساقط من مجيع النسخ )١(
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وارغـب إىل مـن   ،  استغن عمـن شـئت تكـن نظـريه    :ليت يف احلكمة فقوله  وأما ا 
  .وتفضل على من شئت تكن أمريه ، شئت تكن أسريه

، واملرء خمبوء حتت لسانه،  قيمة كل امرئ ما حيسنه  :وأما اليت يف األدب فقوله    
  .وما هلك امرؤ عرف قدره

  :)ع( قوله وقد توفيت فاطمة uومن شعره 
ــا حمب  ــى زفراـــ ــسي علـــ ــةنفـــ   وســـ

   
      فــــراتيـــا ليتـــها خرجـــت مـــع الز  

  ــد ري بعـــ ــ ــاِكال خـــ ــاة وإمنـــ    يف احليـــ
  

ــة أن تطـــــول حيـــــايت     أبكـــــي خمافـــ
  :مث أخذ يف جهازها ودفنها وهو يقول  

ــوإنّ ــادي فاطمــ ــد افتقــ ــد أمحــ   ا بعــ
   

   علــــى أن ال يــــدوم خليــــل   دليــــلٌ   
ــةً      ــيلني فرقـ ــن خلـ ــاع مـ ــل اجتمـ   لكـ

  
ــراق    ــذي دون الفـ ــل الـ ــل )١(وكـ   قليـ

وإن ، إن الـصرب جلميـل إال عنـك     : وقـال ، u زار قرب رسـول اهللا      من قربها  وملا أقبل   
  :مث أنشأ يقول، وأما بعدك فجلل، وإن املصيبة بك جلليل، اجلزع لقبيح إال عليك

ــة   ــد نازلــ ــي عنــ ــاض دمعــ ــا غــ  مــ
  

ــ   ا مـــــينك للبكـــــا ســــبب إال جعلتــ  
ــ  ــإذا ذكرتـــ ــامفـــ ــهتحك ســـ ك بـــ  

 
ا ففــــــــاض وانــــــــسكباجلفــــــــونَ   

إىل قـرب  uفمال علي ، مقابر املدينة مع جنازة دخلنا: ن املسيب قال   وروى سعيد ب   
  :فاطمة عليها السالم وانصرف الناس فبكى وأنشأ يقول

ــيلني فُ   ــن خلـ ــاع مـ ــل اجتمـ ــةلكـ   رقـ
   

ــلُ    ــراق قليــــ ــذي دون الفــــ   وإن الــــ
   ــي ــدنيا علـــ ــل الـــ ــثريةًأرى علـــ    كـــ

  
  وصــــاحبها حــــىت املمــــات عليــــلُ      

ــ   ــديت إذا انقطعــت يوم ــيش م ــن الع   ا م
  

ــاء    ــإن غنــــ ــلُ  فــــ ــات قليــــ   الباكيــــ
  

                                                        
  .املمات): أ( يف )١(
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ــ ــادي فاطمــ ــٍدوإن افتقــ ــد أمحــ   ا بعــ
  

   علــــى أن ال يــــدوم خليــــلُ   دليــــلٌ   
  .ا بعد واحٍد افتقادي واحدوإنّ: وروي  

أم عـن   ، أم تريـدون أن خنـربكم     ، ختربونـا أخبـاركم   ،  يا أهل القبـور    :مث نادى  
 ِناجلواب معفـسمعنا  : قـال  ركاتـه السالم عليكم ورمحـة اهللا وب : خوانيا معشر اإل ، مت

وعليك السالم ورمحة اهللا يا أمري املؤمنني      : ا يقول صوت ،؟ مـا عنـدك   ، رنا بأخبارك خب
وقـد حـشر يف     ، سمتاقتـ  وأمـا أمـوالكم فقـد     ، جواو أما أزواجكم فقد زu:    فقال  

فهــذه ، دمت وبنيــتم قــد ســكنها أعــداؤكمواملنــازل الــيت شــي، زمــرة اليتــامى أوالدكــم
قــت ختر:  وهــو يقــولفأجابــه جميــب: قــال ؟فمــا أخبارنــا عنــدكم، أخبــاركم عنــدنا

ــشعور، األكفــان ــاثرت ال ــى اخلــدود ، طــت اجللــودومتغ، وتن ، وســالت األحــداق عل
، ومـا أبقينـا خـسرناه   ، منا وجـدناه وما قـد  ، وسالت املناخر واألفواه بالقيح والصديد    

  .وحنن مرنون باألعمال
  : uا  يعظ ابنه حممدu وله

ــض إنْ ــدعــ ــهرك الــ ــانتظر فرجــ    ا فــ
   

  ــاظر ه نــــــــــ ــ ــره فإنــــــــــ   ملنتظــــــــــ
  ــس ــت فابتسر العـــــكأو مـــ ــهليـــ    بـــ

  
ــ        رهفاصـــــرب فـــــإن الرخـــــآء يف أثَـــ

  ــاىفًرب ــكا تقلُّ معـــــــ ــ شـــــــ   هبـــــــ
  

ــ   ــام مــــن ســــه   ٍكتشومــ   ره مــــا ينــ
ــ   ــه ٍنوآِمــــــــ ــشاء ليلتــــــــ    يف عــــــــ

  
  ـــــــ إليـــــــه الـــــــبآلءُ دبيف س رهح  

   ــحب ــن صــ ــدهر ذممــ ــحب الــ   هت صــ
  

ــال   ــفوهونــ ــن صــ ــدره  مــ ــن كــ   ومــ
  :u وله  

ــسم اهللا يل لقــــد    ــيت مبــــا قــ   رضــ
   

  ــالقيوفو   ضــــــت أمــــــري إىل خــــ
  مـــــــــضى أحــــــــسن اهللا فيمــــــــا    

  
  حـــــسن فيمـــــا بقـــــي  كـــــذلك ي  
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   :u وله
ــامل     ــن ظ ــرى م ــل ت ــسك ه ــر لنف   انظ

   
  ر وصــــــــايف عيــــــــشه متكــــــــدإالَّ  

ــةً    ــذ بغتـــــــ ــل مث يأخـــــــ   اهللا ميهـــــــ
  

   ؤخ ــ ــزآء عاجــــــل ومــــ ه جــــ ــ   رولــــ
  :u وله  

  نيا وإقباهلــــــامــــــا أحــــــسن الــــــد  
  

ــاع اَهللا      مـــــــــن ناهلـــــــــا إذا أطـــــــ
  مـــن مل يـــواس النـــاس مـــن فــــضله      

  
  ــر ــا عــــــــ ــار إقباهلــــــــ   ض لإلدبــــــــ

  :ذي مال، ةٌربو:  يف رجل ضعيف يقال لهu وقال  
ــبحان رب ــرة ســـ ــا وبـــ ــاد يـــ    العبـــ

   
ــسلمني والفَ     رةجــــــــــورازق املــــــــ

     ــ لـــو كـــان رزق العبـــاد مـــن ج   ٍدلَـ
  

   ــا و ــن رزق ربنــ ــت مــ ــا نلــ ــمــ   رةبــ
   :u الوق  

إلن ســـآءين دهـــرين لقـــد ســـرــر    دهـ
  

   ــ   وإن مــسين عــسر لقــد مــسين ي سر  
ــلٍّ   ــادةٌ لكــ ــدي عــ ــام عنــ ــن األيــ    مــ

  
    ــرب ــآءين ص ــإن س ــكر ف ــرين ش    وإن س

   :u وله  
ــر ــا أكثـ ــا أقلَّمـ ــل مـ ــاس ال بـ ــ النـ   مهـ

   
ــل فنــــــــ اُهللا   ــم أين مل أقــــــ   دا يعلــــــ

  ــق ج ــ إين ألطبـــــ ــين مث أفتحـــــ   هفـــــ
  

  ــثري ــن ال أرىأرى كــ    أحــــداا ولكــ
  :ا خياطب جابرu وله  

ــضعن ــوٍقال ختــ ــٍع ملخلــ ــى طمــ    علــ
   

ــإنَّ   صفـ ــ ــك نقـ ــدينِ  ذلـ ــك يف الـ    منـ
ــه     ــا يف خزآئنــــ ــترزق اهللا ممــــ   واســــ

  
  فـــإن ذلـــك بـــني الكـــاف والنـــونِ       

  . من كتاب السفينة إىل ها هنا u ما بعد وصية أمري املؤمنني روينا  
  : أنه كان يقولuملؤمنني  لنا أيضا ألمري امن غريها مما هو مسموعوروينا 



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ١٥٩ 

ــرمحن ــضي لـــــك الـــ ــإذا يقـــ   ا رزقًـــ
   

  ــي ــضيدِعـــــ ــه املقـــــ ــا لرزقـــــ    بابـــــ
ــ   ــك ال تــــ ــوٍلوإن حيرمــــ   سطع حبــــ

  
ــسابا   ه اكتــــ ــ ــال لــــ   وال رأي الرجــــ

  ــصر يف خ ــدوفأقــ   طــــاك فلــــست تعــ
  

  حبيلتـــــــك القـــــــضآء وال الكتابـــــــا  
   :u وله  

ــتنب ــا ال تعــــ ــاد فإمنــــ ــى العبــــ    علــــ
   

ــه   ــؤذن فيــ ــني يــ   يأتيــــك رزقــــك حــ
ــا    ه فكأمنــــ ــ ــضاء بوقتــــ   ســــــبق القــــ

  
ــه    ــت أو تأتيـــ ــني الوقـــ ــك حـــ   يأتيـــ

  ِثومبـــــوالك اللطيـــــف فإنـــــه  قـــــن   
  

ــه    ــن أب ببنيـــــ ــد أرأف مـــــ   بالعبـــــ
ــآئنعِشـــوأَ     ا غنـــاك وكـــن لفقـــرك صـ

  
  ضين حــــشاك وأنــــت ال تبديــــه  تــــ  

  ــاحلر ــد فـــ   ا إعدامـــــه يكـــــتم جاهـــ
  

    خفيــــــه فكأمنــــــا عــــــن نفــــــسه ي  
  :u وله  

ــى  ــري علــ ــت األرزاق جتــ ــو كانــ   لــ
   

     مقـــــدار مـــــا يـــــستوجب العبــــــد  
   ــن ي ــان مـــ ــدلكـــ ــستخدمخـــ   ام مـــ

  
ــاب ِن   ــسوغــــ ــعد حــــ ــدا ســــ    وبــــ

  ــهواعتـــــــــذر الـــــــــدهر    إىل أهلـــــــ
  

   ــد ــسؤدد واـــــــ ــصل الـــــــ   واتـــــــ
  لكنــــــها جتــــــرى علــــــى مستــــــها     

  
    ــرد ــد الفـــــ ــد الواحـــــ ــا يريـــــ   مبـــــ

وال  ا أتكون اخلالفة بالصحابةواعجب: )١( رواه مصنف ج البالغة    u ومن كالمه    
  !بة والقرابةتكون بالصحا

  : يف هذا املعىنu له وروي
 ألن كنت   أمـورهم   بالشورى ملكـت   

ــورهم    أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ فكيــــف ــــذا واملــــشريون غُ       بيــ

  خصيمهموإن كنت بالقرىب حججت   
   خصيمهم

  فغـــــــري ك أوىل بـــــــالنيب وأقـــــــرب  
                                                          

   .٧٢١ ص١٩٠رقم ) احلكم واألمثال ()١(
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يل   فعدفإن عدت، اللهم اغفر يل ما أنت أعلم به مين       : ا رواه أيضu  - ومن دعآئه 
اللـهم اغفـر يل   . اللهم اغفر يل ما رأيت من نفسي ومل جتد له وفـآء عنـدي        . رةباملغف

 وسقطات األلفـاظ ، اللهم اغفر يل رمزات األحلاظ. ما تقربت به إليك مث خالفه قليب 
    .)١(سانوهفوات اللِّ، وشهوات اجلنان

وعلى ، اللهم لك احلمد على ما تأخذ وتعطي: ارواه أيضu - ومن كالم له
 احلمـد  وأفـضلَ ،  إليك احلمدِ وأحب ، لك ا يكون أرضى احلمدِ   محد،  وتبتلي ما تعايف 

 رقـص وال ي،  عنـك حجـب ا ال يمحـد ، ويبلـغ مـا أردت  ، ا ميأل مـا خلقـت     محد، عندك
إال أنا نعلم   ، فلسنا نعلم كنه عظمتك   ، هددوال يفىن م  ، ا ال ينقطع عدده   محد، دونك

ــك نظــر ، وم قيــوم ال تأخــذه ســنة وال نــ أنــك حــي ، ومل يــدركك بــصر، مل ينتــه إلي
األبصار أدركت  ،األعمار وأحصيت  ،ومـا الـذي نـرى    ،  بالنواصي واألقدام وأخذت

، ا منه عن بتغي وما، لطانكه من عظيم س   فُِصون، من خلقك ونعجب له من قدرتك     
وحالـت سـواتر الغيـوب بيننـا وبينـه      ، وانتـهت عقولنـا دونـه    ، وقصرت أبـصارنا عنـه    

وكيـف ذرأت   ، لـيعلم كيـف أقمـت عرشـك       ؛ هروأعمـل فكْـ   ، غ قلبه فمن فر ، ظمأع
 - املـآء أرضـك  وِروكيف مددت على مـ   ، قت يف اهلوآء مساواتك   لّوكيف ع ، خلقك

  .)٢(اوفكره حائر، اهاِلومسعه و، اوعقله مبهور، اه حسريرجع طرفُ
 لْإن تؤمـ  ، والتعداد الكثري ،  أنت أهل الوصف اجلميل     اللهمu: ومن كالمه   

مأمول فخري  ، وإن ترجفخري اللهم وقد بسطت يل فيما ال أمـدح بـه غـريك   ،  مرجو، 
وعـدلت  ، ومواضع الريبة، هه إىل معادن اخليبة   وال أوج ،  سواك وال أثين به على أحدٍ    

 علـى   ثٍن ولكـل مـ    اللهم. والثناء على املربوبني املخلوقني   ، بلساين عن مدائح اآلدميني   
                                                        

   .٧٦:  رقم٢٠٢ النهج ص)١(
   .١٥٨:  رقم٣٨١ النهج ص)٢(
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 علـى ذخـائر   وقد رجوتـك دلـيالً  ، أو عارفة من عطآء،  من جزآءىن عليه مثوبةٌ  من أث 
 رومل يـ  ،  لـك  و وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي ه       اللهم. وكنوز املغفرة  ،الرمحة
،  مـسكنتها إال فـضلك  ربجـ ويب فاقة إليـك ال ي ، كا هلذه احملامد واملمادح غري    قمستِح
 نِعوال يمِ ش ن ِقلَ خه ا إال منوأغننـا عـن   ، فهب لنا يف هـذا املقـام رضـاك   ؛ كك وجود

إنك على كل شيء قدير ،  األيدي إىل سواكمد.  
 إهلي ارمحنـا إذا  :u من كتاب آخر أنه قال يف مناجاته  وباإلسناد املوثوق به  

واضـطجعنا مـساكني علـى      ،  بيوتنـا   سـقوف  ِنلِبالَّ بِـ  وأغميـت ، نا حلودِ تضمنتنا بطونُ 
وصــرعتنا املنايــا يف أعجــب ، فنــا فــرادى يف أضــيق املــضاجع لِّوخ، ميــان يف قبورنــااأل

 ممــن  لقــد رجـوت إهلـي . وصـرنا يف دار قــوم كانـت مأهولــة منـهم بالقــع   ، املـصارع 
  .ألبسين من بني األحياء ثوب عافيته أال يعريين منه من بني األموات جبود رأفته

وال ، )١(طغِـ ممالْ بالطويـل  #مل يكن : # يف صفة النيب u ومن كالم له  
  ٢(دبالقــصري املتــرد( . كــان رعــة ب)٣(   ومل يكــن بالْ  ،مــن القــومــ جططَــ  القَِدع)وال )٤  

السطب، كان جعد ٥(الًا رج(،   ممل يكن بـاملطه)٧(ثملْـ كَاملُ وال )٦(،    ـ  وكـان أبـيضم ا شرب
ــج، حبمــرة ــل،  األشــفار)٩(أهــدب، العيــنني )٨(أدع ــداملــشاش وال )١(جلي دقيــق ، )٢(كت

                                                        
  .مغط :  مادة٤٠٥ /٧لسان العرب . مل يكن بالطويل البائن الطول :  أي)١(
  .القبيح اخللقة :  أي)٢(
  .بني الطول والقصر :  أي)٣(
  .الشديد جعودة الشعر :  القطط)٤(
  . مسرح الشعر )٥(
  .العظيم اجلسم :  املطهم)٦(
  .املستدير الوجه يف صغر :  املكلثم)٧(
  . األسود :  األدعج)٨(
  .طويلها :  أهدب األشفار)٩(
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ــسربة ــرد،)٣(امل ــثن، أج ــ )٤(ش ــدمنيالكفَّ ــشى تقلَّــ ، ني والق ــشي يف   )٥(عإذا م ــه مي كأن
ص٦(بب( ،   خـامت النبـيني   #وهـو  ، بـني كتفيـه خـامت النبـوة       ، اوإذا التفت التفت مع ،

، وأوىف النـاس ذمـة    ، وأصـدق النـاس هلجـة     ، النـاس صـدرا    وأجـرأ ، اأجود النـاس كفـ    
يقـول  . هومـن خالطـه أحبـ   ،  رآه بديهـة هابـه   مـن .  عـشرة  وأكرمهم، وألينهم عريكة 

  .)٧(رويناه من سرية ابن هشام. #مل أر قبله وال بعده مثله : ناعته
ــن كالمــه  ــنيب     u وم ــى ال ــصالة عل ــاس ال ــيم الن ــي  : # يف تعل ــهم داح الل

ـا      وجابـلَ ، وداعـم املـسموكات   ، اتاملدحوـ ،  القلـوب علـى فطرِقشها وسـعيدها  ي :
 ملـا  اخلـامتِ ، ونـوامي بركاتـك علـى حممـد عبـدك ورسـولك        ، كلواِتاجعل شرآئف ص  

والـدامغ  ، افع جيـشات األباطيـل    والـد ،  بـاحلق  واملعلـن احلـق   ، ح ملا انغلق  والفاِت، سبق
غـري  ، ا يف مرضـاتك   ستوفزمـ ، ا بـأمرك  ل فاضـطلع قائمـ    مـ كما ح ، األضاليل صوالت

ا علـى نفـاذ     ماضـي ، ا لوعـدك  حافظًـ ، حيـك ا لو واعي،  يف عزمٍ  وال واهٍ ، ٍمد عن قُ  ناكٍل
وهـدنت بـه القلـوب بعـد       ، وأضآء الطريـق للخـابط    ، حىت أورى قبس القابس   ، أمرك

، ك املـأمون  فهـو أمينـ   ، رات األحكـام  ونيـ ،حات األعـالم  وِضوأقام م ، خوضات الفنت 
. ورسـولك إىل اخللـق  ، وبعيثك باحلق،  وشهيدك يوم الدين،وخازن علمك املخزون  

  أعـلِ اللـهم . واجـزه مـضاعفات اخلـري مـن فـضلك         ، كا يف ظلِّ  ح له مفسح  افس اللهم

                                                                                                                                                   
  .اصل عظام رؤوس املف:  املشاش)١(
  .ما بني الكتفني :  الكتد)٢(
  .الشعر املمتد من الصدر إىل السرة :  املسربة)٣(
  .غليظهما :  أي)٤(
  .  مل يثبت قدميه )٥(
  .ما احندر من األرض :  الصبب)٦(
   .١٤ ص٢ ج)٧(
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  لـه واجـزه مـن ابتعاثـك   ، وأمتم لـه نـوره  ، وأكرم لديك مرتلته، على بنآء البانني بنآءه 
امجع بيننا وبينه  اللهم.  فصلوخطٍة، ذا منطق عدل،  املقالة ومرضي،  الشهادة مقبولَ

، ورخــآء الدعــة، وأهــوآء اللــذات، ى الــشهواتنــوم، وقــرار النعمــة، يف بــرد العــيش
ولنقتـصر علـى حكايـة      ، )١( يف ـج البالغـة     رواه. وحتف الكرامـة  ، ومنتهى الطمأنينة 

ه يف الرفيـع مـن منـازل    وهو كلُّ، u من كثري من كالمه وإن كان قليالً ، هذا القدر 
  .  وأرضاهtوالعايل من درجات البالغة ، الفصاحة

* * *  

                                                        
   .١٩٤ ص٧٠ اخلطبة رقم )١(
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   )١(اإلمام الحسن بن علي عليهما السالم
 فاطمة عليهـا   وأمه، هو أبو حممد احلسن بن علي بن أيب طالب عليهما السالم          

 فاطمة عليها السالم باحلسن بن )٢(تقَِل أا ملا طُوروي. #السالم ابنة رسول اهللا    
وإىل فأرسل إىل أمساء بنـت عمـيس   ، #ر بذلك رسول اهللا ِبخعلي عليهما السالم أُ 

، فـإذا وضـعت مـا يف بطنـها فـاقرءا بفاحتـة الكتـاب       ، انطلقا إىل فاطمة  : وقال، عائشة
واعلمـاين مبـا    ، واملعـوذتني ، وقـل هـو اهللا أحـد      ، وآخـر سـورة احلـشر     ، وآية الكرسي 

اه ولبـ ، وأقام يف أذنـه اليـسرى     ، ن يف أذنه اليمىن   فأذَّ، ففعلتا ذلك وبعثتا إليه   ، وضعت
 علـي  وجـاء . ته من الـشيطان الـرجيم    إين أعيذه بك وذري    لهمال: وقال، بريقه فحنكه 

u ،ــ: فقــال ــا مسيت ــال، حــرب يارســول اهللا: فقــال؟ هم ومــن بعــده ،هــو حــسن: ق
  .)٣(وأنت أبو احلسن القرم،حسني
قـد  : قـال ،  ابـين  لْاحنَـ ، يارسول اهللا : فقالت، ه حتمله بعد ذلك    جآءت به أم   مث 

ه املهابة واحلياء  حنلت ،ح وحنلت ومها سيدا شـباب أهـل اجلنـة   ، ا الشجاعة واجلود سين ،
ومن أبغضهما أو بغى عليهما فببغضي أبغضهما، هماومن أحبهما فبحيب أحب.  

                                                        
مــروج ، )٣/١٩١( والتعـديل  رحاجلـ ، )٥/١٥٨(تــاريخ الطـربي  ، )٣٥(واإلفـادة  ، )٤٦( مقاتـل الطـالني   )١(

تـاريخ ابـن عـساكر    ، )٥٧٤(االسـتيعاب  ، )٣٨(مجهـرة أنـساب العـرب    ، )٢/٣٥( احللية   )٣/١٨١(الذهب  
، )٨/١٤(البدايـة والنهايــة  ، ) ٢/٢١٦(تـاريخ اإلسـالم   ، )٣/٤٦٠(الكامـل  ، ) ٢/٩(أسـد الغابـة   ، )١/٤٩(

صـفوة  ) ٢/١٩٩(األعـالم  ، )٣/٢٤٥(سـري أعـالم النـبالء    ) ١٨٧(تـاريخ اخللفـاء   ، )٩/١٧٤(جممـع الزوائـد   
  ).١/٥٦٢(أعيان الشيعة ، )١/٣٤٢(لصفوة ا
   .١١٦٧ طلق :قاموس مادة. أصاا وجع الوالدة:  طلقت)٢(
 ، ٢٨٦ص/١رواه الترمـذي ج  ، ٧٣تنبيـه الغـافلني ص   ، ٩٤ ذكرت برواية أخرى يف أمايل أيب طالب ص   )٣(

   .٣٩٢ وص٣٩١، ٦/٩رواه أمحد بن حنبل ، ٢١٤ص/ ٣أبو داود ج
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سـنة ثـالث مـن اهلجـرة عـام      ،  للنـصف مـن شـهر رمـضان    u احلـسن    وولد 
وحلقـت  ، ا يف اليـوم الـسابع كبـش    # عنـه رسـول اهللا       وعـق ، بعد الوقعة  )١ ()ٍدحأُ(

  . على املساكنيقت بوزنه فضةًعليها السالم رأسه وتصدفاطمة 
إن احلـسن واحلـسني اقتـسما رسـول اهللا        :  يقـول  uكـان علـي     : u صفته

واحلـسني  ،  ما بني مفرق صـدره إىل حنـره      #فاحلسن أشبه الناس برسول اهللا       ،#
  . أسفل من ذلك
  الـنيب  قـال  )٢( يف لـسانه   ٍةتـ علـى ر  ، حـسن الوجـه   ،  أنه كان أبيض اللون    وروي

 املهابة واحلياء كما تقـدم  #وحنله رسول اهللا ، uه موسى  جد ِلبأتته من قِ   :#
  .يف اخلرب 

  :u ذكر طرف من مناقبه ومقاماته
 ملـن  أنا حـرب (( : أنه قال لعلي وفاطمة واحلسن واحلسني    # روينا عن النيب   

))حاربتم وسلم ملـن سـاملتم       
اب اجلنـة  سـري يب رأيـت علـى بـ    ملـا أُ ((: # وقـال ، )٣ (

ــذهبمكتوبــ ــذهب، ا بال ــه إال اهللا: ال مبــاء ال ،  ويل اهللاعلــي، حممــد حبيــب اهللا، الإل

                                                        
 دخـل بفاطمـة عليهـا الـسالم بعـد      u؛ ألن علـي بـن أيب طالـب    ) أحـد : (صوابوالـ ) بدر (: يف األصل )١(

، وميالد الـسبط احلـسن يف الـسنة الثالثـة     ، وكذلك غزوة بدر كانت يف السنة الثانية ، رجوعه من غزوة بدر    
   .٤٣٦ص/ ١واالستيعاب ج ، ٤٩واإلفاة ص ، ٤٨انظر املقاتل ص

إن الرتـة كانـت يف احلـسني عليـه      :قال الزخمـشري ) أ(يف هامش و، أنه فصيح اللسان   : ٥٠ص:  يف اإلفادة  )٢(
  .السالم 

املعجـم الكـبري للطـرباين     ، ١٤٥ابن ماجة رقـم   ، ٣٨٧٠ رقم  ٥/٦٥٦الترمذي   ، ١١٠أمايل أيب طالب     )٣(
ــة   ، ١٤٩/ ٣ واملــستدرك ٥٠٣٠ ، ٢٦٢١ ، ٢٦١٩ رقــم ٣/٤٠ ــة والنهاي كــرت العمــال   ، ٨/٢٢٣والبداي

أنا حرب ملـن حـاربتم وسـلم ملـن     (( وقال املقلي حديث  ٩/١٦٩وجممع الزوائد    ، ٣٤١٦٤ ، ٣٤١٥٩/ ١٢
  . قال لعلي واحلسن واحلسني وفاطمة ))ساملتم
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 أنـه  # وعنـه ، ))على باغضهم لعنـة اهللا ، احلسن واحلسني صفوة اهللا   ، فاطمة أمة اهللا  
))اللهم إين أحبه فأحبه وأحب من حيبه(( :قال للحسن

 )١(.  
))حـبين فليحـب هـذا يف حجـري    ومـن أ ، إن ابين هذا سـيد ((:  أنه قال  وعنه

) ٢( ،
احلــسن واحلــسني مــن ((: #قــال رســول اهللا :  رمحــه اهللا قــالوروينــا عــن ســلمان

ومـن  ، ومن أحبه اهللا أدخلـه اجلنـة جنـة النعـيم       ، ومن أحببته أحبه اهللا   ، أحبهما أحببته 
ومن أبغـضه اهللا أدخلـه نـار    ، ومن أبغضته أبغضه اهللا، أبغضهما وبغى عليهما أبغضته  

   .)))٣( خالدا فيها وله عذاب مقيمجهنم
لقد رأيت احلسن بن علي عليهما السالم :  قال)٤(وروينا عن عبداهللا بن الزبري

رتلـه حـىت يكـون هـو الـذي      ومـا ي ، وهو سـاجد فريكـب علـى ظهـره         #؛يأيت النيب   
رتلي،    ذلـك  ويف.  رجليه حىت يأيت من اجلانب اآلخـر      ج له بني  ويأيت وهو راكع فيفر 

  : يف كلمة لهuمام املنصور باهللا يقول اإل
                                                        

ابن ماجـة   ، ٣٧٨٣و الترمذي رقم    ، ٢٤٢٢و ، ٢٤٢١ومسلم رقم    ، ٥٥٤٥  ،٣٥٣٩ البخاري رقم    )١(
و البيهقـــي   ، ١٨٦٠٠ ، ١٨٥٢٤ ، ١٠٩٠٤ ، ٨٣٦٢ ، ٧٣٩٢أمحـــد بـــن حنبـــل رفـــم     ، ١٤٣رقـــم 

واملـستدرك   ، ٦٩٦٣و ، ٦٩٦٢وابن حبان رقم  ، ٢٥٨٢املعجم الكبري للطرباين    ، ٢٠٨٦٢و   ، ٢٠٨٦١
ــاري   ، ٤٧٩١ ــتح الب ــسائي  ، ٢٠١٦وف ــم    ، ٨١٦٥و ، ٨١٦٤الن ــى رق ــسند أيب يعل  ، ٦٣٩١ ، ٩٦٠وم

  .، ١٣٩/ ١وتأريخ بغداد  ، ١٠٤٣مسند احلميدي رقم ، ٢٠٠٨ومسند ابن اجلعد رقم 
وســنن  ، ٦٦٩٢ورقــم  ، ٢٦٠٢/ ٦ ، ٣٥٣٦ ، ٣٤٣٠ورقــم  ، ٢٥٥٧ورقــم  ، ٩٦٢/ ٢البخــاري  )٢(

واملعجــم الكــبري  ، ١٦٤٨٦ ، ١٣١٦٧ ، ١١٧٠٥و ســنن البيهقــي رقــم ، ٤٦٦٢، ٤٣٩٠أيب داوود رقــم 
واملـستدرك   ، ٦٩٦٤وابن حبـان     ، ٢٥٩٥ ، ٢٥٩٤ ، ٢٥٩٣ ، ٢٥٩٢، ٢٥٩١، ٢٥٩٠ ، ٢٥٨٨رقم  
 ، ٨١٦٦ ، ١٧١٨النــسائي رقــم  ، ١٥٩/ ٩ ، ٩٥/ ٧ ، ٣٠٧/ ٥وفــتح البــاري ، ٤٨١٠ ، ٤٨٠٩رقــم 

 إن ابـين هـذا سـيد ولعـل     (( وغريهـا وكلـها بروايـة    ٢٠٤٠٨ومسند ابن حنبـل رقـم        ، ١٠٠٨٥ - ١٠٠٨٠
   .))سيصلح اهللا به بني فئتني من املسلمني

ــن عــساكر   )٣( ــن ماجــة  ،  الكنجــي واحلــافظ اب ــاكم علــى شــرط الــشيخني   ، واب والترمــذي ، ٣/١٦٦ واحل
   .٣٧٦٩ رقم احلديث ٦١٤ص/٥
   .١٩٤ ص٧٠ اخلطبة رقم )٤(
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 ٤ 

ــدي ه ــن والــ ــِبأمل يكــ ــتلْــ   ـ إذا صــ
   

ــ   ــلبه  لَّـــ ــى صــ ــى علــ ــه امتطــ   ى لديــ
   ــوه ال ت ــشري اتركـــــ ــرمث يـــــ   تكَـــــ

  
ــاالً   ــا مـــــ ــهلـــــــك الرزايـــــ    ملنتهبـــــ

: فقـال ، إذ قام إليه نـافع بـن األزرق  ، حدث الناسبينا ابن عباس ي :  عكرمة قال  وعن  
فـأطرق ابـن عبـاس     !صف يل إهلك الذي تعبـده ، قملةتفيت يف النملة وال ، ياابن عباس 

وكـان احلـسن     ، ا لقولـه  إعظامu  قـال ، يـاابن األزرق  إيلَّ: ا يف ناحيـة فقـال      جالـس :
يـاابن األزرق  : قـال ابـن عبـاس     ،  إياك أسال  لست ،      وهـم ورثـة   ، ةإنـه مـن أهـل النبـو
ضـع دينـه علـى    إنه من و، يا نافع :فقال له احلسن، uفأقبل نافع حنو احلسن   ، العلم

 عـن   ضـاالً ، ا يف االعوجـاج   ظاعنـ ، املنـهاج   غري قابالً، القياس مل يزل دهره يف التباس     
 مبـا   هفَرعأُو ،أهلي مبا وصف به نفسه     فأِص، ياابن األزرق .  غري اجلميل  قائالً، السبيل

ف به نفسهعر :ال يك باحلواسدر ،وال يفهو قريب غري ملتصق،  بالناسقاس ،وبعيد 
ال إلـه إال    ، موصـوف بالعالمـات   ، معـروف باآليـات   ، ضعبد وال ي  حوي، غري متقص 

أمـا  ! ما أحـسن كالمـك    : وقال يا حسن  ، فبكى ابن األزرق  : قال، هو الكبري املتعال  
م تلْدحـىت بـ  ، وجنـوم األحكـام  ، واهللا يا حسن لئن كان ذلك لقد كنتم منار اإلسـالم          

ــال احلــسن ، فاســتبدلنا بكــم  ــسألة  : فق ــن م ــال، إين أســالك ع ــال، ســل: ق ــذه : ق ه
$&:اآلية ¨Β r& uρ â‘#y‰Åg ø: $# tβ% s3 sù È÷yϑ≈ n=äó Ï9 È÷yϑŠÏK tƒ ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰yϑ ø9$#^] ـ ،  يـاابن األزرق   ]٨٢: الكهـفن م
قال احلـسن ، أبومها: قال؟  يف الغالمني ظَِفح :  قـال  ؟ # أم رسـول اهللا  فأبومهـا خـري

  .ونمِص قوم خقد أنبانا اهللا بأنكم: ابن األزرق
أمعاوية ، يا أبا سعيد:  قال أن رجالtً) البصري(عن احلسنعن قتادة  وروينا

قـال إمنـا أعـين معاويـة بـن أيب سـفيان الـذي        ، بل احلـسن : قال؟ كان أحلم أم احلسن  
  .اا اقًوهل كان ذلك إال محارt :قال احلسن ، كان أمري املؤمنني
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م كانــا ميــشيان إىل احلــج فلــم ميــرا  أن احلــسن واحلــسني عليهمــا الــسالوروينــا
قـد ثقـل   : فثقل ذلك على بعضهم فقالوا لسعد بن أيب وقاص    ، براكب إال نزل ميشي   

فقـال سـعد للحـسن      ، علينا املشي وال نستحـسن أن نركـب وهـذان الفتيـان ميـشيان             
u :  مل  مـا والنـاس إذا رأوكُ ،إن املشي قـد ثقـل علـى مجاعـة ممـن معـك         ، يا أبا حممد

 فقـال احلـسن   ، فلـو ركبتمـا  ، بأن يركبـوا  هم  تطب أنفسu:     ال نركـب قـد جعلـت
  .ا جانبفأخذَ، ولكن أتنكب الطريق،على نفسي أن أمشي

 أن احلسن بن فاطمـة عليهمـا الـسالم حـج     ((: جيحبن أيب ن   وروينا عن املغرية  
وقاسم مالَا وعشرين حجةًمخس ه مرتنيه رب(( .  

 احلـسيين يف كتــاب نــسب آل أيب   الـسيد أبــو احلـسني حيــىي بـن احلــسن   وروى
ا مخـس لقـد حـج احلـسن بـن علـي      :  عمـري قـال  طالب بإسناده إىل عبداهللا بن عبيد بن 

  . وإن النجائب لتقاد معه، ا ماشيوعشرين حجةً
 البن عباس فجاء احلسن ا يف حيطاٍنكن:  قال وروينا عن مدرك بن أيب راشد     

عنـدك غـداء يـا      : uفقـال احلـسن     : بالبـستان قـال    فطافـا ، واحلسني عليهما الـسالم   
ــدرك ــال؟ م ــام الِغ: قلــت: ق ــانطع ــال، لم ــح جــريش وطاقــ   : ق ــز ومل ــه خبب ات فجئت
امجـع  ، يامـدرك : فقـال ، وكـان كـثري الطعـام طيبـه     فأكـل مث جيـئ بطعامـه        : قال،بقل

ذاك كــان : فقــال فقلــت لــه يف ذلــك، فجمعهــم فــأكلوا ومل يأكــل، غلمــان البــستان
فأمسك له ابن عبـاس بالركـاب   ، ضأ مث جيئ بدآبته  مث تو :قال، عندي أشهى من هذا   

وسفأمسك له ابن عبـاس بالركـاب فـسوى عليـه مث        مث مضى بدآبة احلسني   ،ى عليه و
يـا لكـع أو مـا تـدري مـن           : قـال ؟  هلما  منهما متسك  نسأنت أَ : قلت له : قال،مضى  
سك هلمـا  مـ  أن أُ أوليس هذا ممـا أنعـم اهللا بـه علـي     ،#هذان ابنا رسول اهللا      ؟هذان
وأسوعليهماي  !  
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ــصرف احلــسن   يــسألُ رجــالuً احلــسن ومســع إىل  u اهللا عــشرة آالف فان
  . مرتله فبعث ا إليه

فذكر كل واحد ،  كان عند معاوية يف مجاعة من قريشuأن احلسن   وروي
مـايل  ، يـا أبـا حممـد     : فقال معاوية ،  ساكت uواحلسن  ، منهم قومه وقدميه وحديثه   

 فقـال احلـسن   ، وال مأشوب احلـسب  ،هللا ما أنت بكليل اللسان    فوا، اأراك ساكتu :
  :مث قال، إال ويل حمضها وجوهرها وال فضيلة قدمية،واهللا ما ذكروا مكرمة مونقة

ــ  فـــيم ــ بقت املـــرآء وقـــد سـ   ؟ازرب مـ
   

ــدِ      ــدى املتباعـ ــن املـ ــواد مـ ــبق اجلـ   سـ
ــاطروا    ــروم ختــ ــذين إذا القــ ــن الــ   حنــ

  
      احلاســـدِ فزنـــا علـــى رغـــم العـــدو   

  ــغْدانــــت لنــــا ر   ا بفــــضل قــــدمينامــ
  

  منـــــا طريـــــق احلايـــــد    وقورضمـــــ  
أنـا ابـن   : ا فافتخر معاويـة فقـال    ما روي أنه كان عند معاوية يومu :       ومن مواقعه   

 ا فـضالً أنا ابن مـن سـاد قريـش   ، اوأكرمها جدود، اأنا ابن أغزرها جود ، بطحاء مكة 
أنـا  ، أنا ابن عـروق الثـرى  ! ؟ يا معاوية  تفتخر أعليu: فقال احلسن   ، ا وكهالً ناشئً

أنـا ابـن مـن سـاد أهـل الـدنيا بالفـضل        ، أنـا ابـن مـن جـآء باهلـدى       ، ابن مأوى التقـى   
ومعـصيته  ، أنـا ابـن مـن طاعتـه طاعـة اهللا       ، واحلـسب الفـائق   ، واجلود الآلئـق  ، السابق

 قـل نعـم أو  ؟ كقـدميي تـساميين بـه    وقـدمي  ؟فهل لك أب كأيب تباهيين به  ، معصية اهللا 
  :uفقال احلسن ، وهي لك تصديق، بل أقول ال :قال، ال

 احلــــق خيــــل ســـــبيله  أبلــــج مـــــا ي  
   

ــاِب   ــه ذووا األلبـــــ ــق يعرفـــــ   واحلـــــ
  :u ومن مقاماته  

، وعتبـة بـن أيب سـفيان    ، أنـه اجتمـع عنـد معاويـة عمـرو بـن العـاص       ما روي  
   ل لنـا إىل  أرسـ ، يـا معاويـة  : فقـالوا  واملغـرية بـن شـعبة   ، يطوالوليد بن عقبة بن أيب مع
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   احلسن بن علي لنسب  أباه ونوب خ ه ونصغرمث ، واحـد وكانوا قد تواطئوا علـى أمـرٍ    ، ه
وقــال  ،يعِطأُوأمــر فَــ ،وخفقــت النعــال خلفــه،إن احلــسن قــد أحيــا أبــاه: قــال عمــرو

ة كـان  فأخـذنا منـه النـصفَ   ، فلو بعثت إليه  ، وهذا رافعه إىل ما هو أعظم منه      ، قدصفَ
، دكم قآلئــد تبقــى علــيكم يف قبــوركمإين واهللا أخــاف أن يقلِّــ:  معاويــةفقــال ،ارأيــ

  فواهللا ما رأيت   وِه، جنابهه قط إال خفتبته عتاب ،ه مـنكم وإن بعثت إليه واهللا أنصفت ،
ال فـابعثو  : قال؟ ه على صحتناأو مرض، ناقِّه على حأختاف أن يأيت باطلُ: فقال عمرو 

، حوا وال تعرضـوا   وصـر ، وال تلجلجـوا   )١(وانـ كَوال ت ، كما فالقوه مبا يف أنفـس     إليه إذً 
  .فلن ينفعكم غري التصريح

فقـال  ، أجب أمري املؤمنني معاوية    :فقال الرسول ، uفبعثوا إىل احلسن    :  قال
ماهلم خر عليهم السقف من فوقهم وأتـاهم العـذاب مـن      : فقال، فسماهم؟ من عنده 

ــث ال يــشعرون  بــك يف  إين أدرأُاللــهم: مث قــال، ثيــايبأبلغــيين، ياجاريــة: مث قــال،حي
 ،فــأكفنيهم مبــا شــئت، وأســتعني بــك علــيهم ،وأعــوذ بــك مــن شــرورهم ،حنــورهم

هـذه كلمـات   : مث قـال للرسـول  ،ى شئت حبولك وقوتك يا رمحان    وأن ،وكيف شئت 
 ، الترحيـب سـالمة  إنَّ: فقـال احلـسن   ،ب به وناولـه يـده    ا أتى معاوية رح   فلم، الفرج
مـا أنـا دعوتـك ولكـن هـؤآلء      : ا قعد قال له معاويةفلم، أجل: قال، حة أمانة واملصاف

وإمنـا دعـوك ليقـرروك أن عثمـان       ، أحرجوين فيك حىت أرسلت إليـك فـدعوتك هلـم         
هم أن وال مينعنـك هيـبيت وال هيبـت     ، فامسع منهم وأجبهم  ، وأن أباك قتله  ، ا مظلوم لَِتقُ

واإلذن فيـه   ، البيـت بيتـك   ! ن اهللا سـبحا : uفقـال احلـسن     ، تتكلم بـصليب لـسانك    
ولـئن  ،  لـك مـن الفحـش   ه اسـتحياءٌ  إنـ  )٢(هم إىل مـا قـالوا      أجبـت  واهللا لئن كنت  ، إليك

                                                        
  . تكتموا ): ج( يف )١(
  .أرادوا ): ج( يف )٢(
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همـا  ومـن أي ؟ رقِـ همـا ت فبأي،  لك مـن الـضعف  كانوا غلبوك على ما تريد إنه استحياءٌ     
 أــم مــع علــى، أنبــأتين فــأجيء مبثلــهم مــن بــين هاشــمأرســلت إيلَّ  إذْفهــالَّ؟  )١(تفـر 

  .فأمسع يقولوالْفَ يوإن اهللا لولي، وحديت أوحش منهم مع مجيعهم
فلـم يتـرك   ، uا مث ذكـر عليـ    ،  عمرو بن العـاص فحمـد اهللا وأثـىن عليـه           فبدأ 

وقتـل عثمـان   ، واشـترك يف دم عمـر  ، شتم أبا بكرهره بأنييه حىت عا من الوقوع ف   شيئً
امظلوم ،إنكم معشر بين هاشم مل يكن اهللا ليعطيكم : لمث قا ، عى ما ليس له حبق    واد

، وحرصـكم علـى امللـك     ، م اهللا عليكم  واستحاللكم ماحر ، امللك على قتلكم اخلليفة   
   ؟ كيف حتدث نفسك أنك كائن خليفة    : مث أنت يا حسن   ،  لكم حلُّوإتيانكم ما ال ي

وء وفيك س! وأنت أمحق قريش  ، راك تأتيه فكيف ت ، وليس عندك عقل ذلك وال رأيه     
، وال أن تكذبـه ، همث ال تـستطيع أن تغـري    ،  وأبـاك  كبسـ وإين دعوتـك ألَ   ، عقل أبيـك  

فأم     ها أبوك فقد كفانا اهللا شر ،وأم    واهللا لـو قتلنـاك مـا    ، ر فيـك ا أنت ففي أيدينا نتخي
وإال فأعلم أنك وأباك من شر ،مفتكلَّ، وال عتب من الناس ،  من اهللا  كان يف قتلك إمثٌ   

  .عاىلخلق اهللا ت
مث مل ، إنكـم يـا بـين هاشـم قتلـتم عثمـان      :  مث تكلم عتبـة بـن أيب سـفيان فقـال       

ــ تدوــو قتلنــاك بعثمــان ، ومل تقيــدونا بــه،ه  مــن وال لــوم، إمث مــن اهللا واهللا مــا علينــا ل
ا وأمـ ، د اهللا بقتله وكفاناها أبوك فقد تفر   فأم، وكان من احلق أن نقتلك وأباك     ،الناس

ــادك ا  ــد أق ــوك شــر  أنــت فق ــه إذ كــان أب ــريش هللا ب ــريش لق ــا ،  ق ــم ألرحامه ، أقطعه
ا رجــآؤك وأمــ. وعليــك القــود يف كتــاب اهللا فــنحن قــاتلوك بــه، وأسـفكهم لــدمائها 

  .وال رجح ميزانك، اخلالفة فليست قدحة رأيك

                                                        
  .تعتذر ): ج( يف )١(
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ولـنعم  ، إنكم بـين هاشـم كنـتم أخـوال عثمـان      :  مث تكلم الوليد بن عقبة فقال     
ــتم أصــ    ــد كــان لكــم إذ كن ــصهر كــان لكــم  ، هارهالول ــنعم ال ــم ، ول ــرف حقك ، يع

، وكنتم أنتم قتلتموه، وإنكم كنتم أول من حسده ودب يف قتله وفتك به،ويكرمكم
فكيـف تـرون اهللا طلـب    ، وقطيعـة للـرحم  ، امللـك   علىحرصاً؛ وأطعتم الناس يف قتله   

 وأما أنـت فـصرت إىل مـا   ، ا أبوك فقتله اهللا  أم؟ وكيف ترون مرتلكم منازلكم   ؟ بدمه
  .كرهت

ومل يكـن  ، تـل مظلومـاً  إن عثمـان قُ : فقـال ياحـسن  ، مث تكلم املغـرية بـن شـعبة       
ه غـري أنـا ظننـا أنـه راض بقتلـه لـضم           ، وال اعتـذار مـذنب    ،ألبيك يف ذلك عذر بـري     

، تيقتـل احلـي ويعيـب امليـ       ، وكان واهللا طويل اللسان والسيف    ، ومكام منه ، قتلته
  .ومعاوية خري لك منك له، شم لبين أميةوبنو أمية لبين هاشم خري من بين ها

واهللا مـا شـتمين   ، يا معاوية:مث قال، فحمد اهللا وأثىن عليه   : uمث تكلم احلسن    
 وبغياً، ا سيئاً وخلقً، ا منك غريك فحش وحـديثاً   قـدمياً  # لرسول اهللا    وعداوةً، علي  ،

 يف مـسجد   أنـا وهـؤآلء  واهللا لـو كنـت  ، وال أقول إال دون ما فيـك ،  إال بكوال أبدأُ 
، مـوا بـه  مـوا بالـذي تكلّ  وحولنـا أهـل املدينـة ملـا اسـتطاعوا أن يتكلّ     ، #رسول اهللا  

  إن تكلمـت   وال تـصدقوا بـاطالً    ،  علمتمـوه  وال تكتموا حقـاً   ، ولكن امسعوا أيها املأل   
أتعلمــون أن الرجــل الــذي شــتمتم وتنــاولتم منــه اليــوم قــد صــلى  ، أنــشدكم اهللا: بــه

 ،ىالت والعـز ا معاوية كـافر مـا ترامهـا ضـاللة وتعبـد الّـ            وأنت ي ، القبلتني كلتيهما 
وبايع البيعـتني بيعـة الرضـوان وبيعـة الفـتح وأنـت يـا معاويـة بـاألوىل كـافر وبالثانيـة              

  . ناكث
 لقيكم يوم األحزاب ويوم بدر مع رسـول اهللا    أتعلمون أن علياً  ، وأنشدكم اهللا 

ية لوآء املشركني من قـريش   واملؤمنني ومعك يا معاو# ومعه راية رسول اهللا    #
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ويف ، وينـصر رايتـه   ، ق أحدوثتـه  ويـصد ،  دعوتـه  وحيق، يف كل ذلك يفلج اهللا حجته     
  .ها  راض عنه يف املواطن كلِّ#كل ذلك رسول اهللا 

فبعـث عمـر   ،  حاصر قريظة والنضري#وأنشدكم اهللا أتعلمون أن رسول اهللا     
ا وأمـ ، اا سـعد فجـيء بـه جرحيـ    أمـ ف، وسعد بن معاذ برايـة األنـصار    ، براية املهاجرين 

، ه ورسـولَ  اهللاَ  حيب  رجالً ألعطني الراية غداً  (( :#فقال النيب   . عمر فرجع بأصحابه  
يفتح اهللا على يديه ه ورسولُه اُهللاوحيب((

) ١(.  
ض هلا أبو بكر وعمر    فتعر ،وعلي uوأعطـاه  #فـدعاه الـنيب   ،  أرمد يومئٍذ 

 وأنـت يومئـذٍ   ، فاسترتهلم على حكم اهللا ورسوله    ، هفلم يلبث حىت فتح اهللا علي     ، إياها
م  ممـن حـر  #حممـد    مـن أصـحاب  uا باهللا أتعلمون أن علي  .مشرك مبكة عدو هللا   

$ &من الـذين أنـزل اهللا فـيهم        ، الشهوات pκ š‰r'̄≈tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θãΒ Ìh� pt éB ÏM≈t6Íh‹ sÛ !$tΒ ¨≅ymr& 

ª!$# öΝ ä3 s9 ^]ـم مؤمنـون    ، رهط هو عاشـرهم    وكان يف    ]٨٧:املآئدةوأنـت  ، فأنبـأهم اهللا أ
   .#يف رهط قريب من أولئك لعنك رسول اهللا 

ويقـود بـه أخـوك      ،  تسوق أباك يوم األحزاب    أتعلم أنك كنت  ، ونشدتك باهللا 
فلعـن  ، عتبـة بـن أيب سـفيان علـى مجـل أمحـر بعـد مـا عمـي أبـو سـفيان            : هذا القاعد 

   . والسائقكب والرا والقائد اجلملَ# اهللا رسولُ
وكـان يعجبـه حـسن      ، #أتعلم أنك كنت تكتب لرسول اهللا     ، ونشدتك باهللا 

كـل ذلـك    ، فأعاد ذلـك مـراراً    ، هو يأكل  :فقال الرسول ، فأرسل إليك يوماً  ، خطك
                                                        

، واملـشهور يف الـسري أن سـعد بـن معـاذ أصـيب يف أكحلـه يـوم اخلنـدق         ،هذا كما تـرى     ): ج(يف هامش    )١(
ابـن هـشام   .مات بعد انقـضاء شـأم وحكمـه فـيهم     (مات فيه و  لبين قريظة وهو مريض    #النيب   وحماصرة

قبيـل  # وقال الـنيب  ،  وهو أرمد يف فتح خيرب uالراية عليا  والقصة املشهورة يف إعطاء ). ٢٦٢ ص ٣ج
  .وكان الفتح على يديه فتحقق ، خـإل .))...ألعطني الراية ((: #ما قاله من قوله  إعطاء الراية
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))اللهم ال تشبع بطنه((: #فقال الرسول،هو يأكل: يقول الرسول 
، فنـشدتك اهللا  )١ (

متك وأكألست تعرف تلك الد ؟لك ورغبة بطنكعوة يف  
 لعنـه :  لعن أبا سفيان يف سبعة مواطن#أتعلم أن رسول اهللا   ! ونشدتك باهللا 

فوقـع فيـه   ، وأبو سفيان جاء مـن الـشام  ،  من مكة مهاجرا إىل املدنيةيوم لقيه خارجاً  
به وكذَّ وس  أن يبطش به   به وأوعده وهم  ،قـال أبـو   ، ولعنـه يـوم أحـد     . ه اهللا عنه  فصد

ى وال لنـا العـز  : فقـال أبـو سـفيان   ،  اهللا أعلـى وأجـل    :#فقـال   ، عل هبـل  أُ: سفيان
ولعنـة اهللا ومالئكتـه ورسـله    . اهللا موالنـا والمـوىل لكـم   : #فقال النيب   ، عزى لكم 

فـأنزل اهللا  ، هم بغـيظهم فـرد ،  يوم بدر إذ جاء أبـو سـفيان جبميـع قـريش           ولعنه. عليه
وأنـت يـا معاويـة يومئـذ مـع      ، اه كـافر ى أبـاك يف كلتيهمـا وأصـحاب       مسـ : فيهم آيتني 

  .أبيك
ومل يطــف ، #فرجـع رســول اهللا  ، ا أن يبلـغ حملــه دي معكوفًــ يــوم اهلَـ ولعنـه 

وجـاء  ، جاء أبو سفيان جبمع قـريش     : يوم األحزاب ولعنه  . ومل يقض نسكه  ، بالبيت
ــدر بغطفــان   ــة بــن حــصن بــن ب ــضري ، عيين   القــادةَفلعــن اُهللا، وواعــدكم قريظــة والن

ـ     فأما األ ، واالتباعوأمـا القـادة فلـيس فـيهم مـؤمن وال      ، اتباع فال تصيب اللعنـة مؤمن
وهـم اثنـا عـشر    ،  يف العقبـة   # يـوم محلـوا علـى رسـول اهللا           ولعنـه . جميب وال ناج  

لعـن اهللا مـن     ، ومخسة من سآئر قـريش    ، وأبو سفيان فيهم  ، سبعة من بين أمية   : رجالً
  .؟ا مما قلت شيئًوا عليتردفهل ، وناقته وسائقها وقآئدها #على الثنية غري النيب 

 معـروف تنـهاه عـن    فبعثـت إليـه بـشعرٍ   ، سلم أن يلعنك يوم أبوك هم  : ومنها 
  والك عمر الشام: ومنها.نت فيها أنت وأبوكفهذه مواطن لع، )٢(اإلسالم

                                                        
  .قدمة كتاب سنن النسائي وقد قتل بسببهم ، ٢٦٢٤ رقم ٢٠١٠ مسلم )١(
   .١٠/٨١ عن احلسن واألميين يف الغدير ٢/٤٦١ ذكر ذلك ابن أىب احلديد يف شرح النهج )٢(
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 علـى أمـر كـان أوىل بـه        u وقاتلت عليـاً  ، ك عثمان فتربصت به   ووالَّ، فخنته
 وصــرت إىل شــر، وصــار إىل خــري منقلــب، كتــاب أجلــهفلمــا بلــغ ال، منــك عنــداهللا

  : معاوية إىل أبيه يرده عن اإلسالموشعر.  عنك من عيوبكفتوقد خفَّ، مثوى
  ا فتفـضحنا   طوعـ  تـسلمن  صـخر ال   يا

  
  بعد الـذين ببـدر أصـبحوا مزقـا قومـا            

ــ   ــم دجــ ــايل وعــ ــاهلمي وخــ    األم يــ
  

  ي لنــا األرقــا  هــِدم الْوحنظلــةُ قومــا   
  ــركن ــر ينال تــــــ ــدنا إىل أمــــــ   قلــــــ

  
ــة احلُ    ــه يف مكــ ــصات بــ ــاروالراقــ   قــ

  أهـون مـن قـول الـسفاه لقـد          واملوت   
  

  ى لنـا فرقـا    لنـا العـز   ٍٍٍ ٍ ى ابـن حـربٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِ    خلّ  
ــال   ــا تريــــد فــ ــإن أتيــــت أبينــــا مــ   فــ

  
ــن الّــ     ــثين ع ــن الت والعزــا ع ــاى لن   نق

  أنت يا عمرو  ا  وأم:     وقد احتج فيك  ، مشتركلدت على فراشٍ  فإن أول لؤمك أنك و
، وعثمـان ابـن احلـويرث   ، والوليد بن املغـرية ، أبو سفيان بن حرب : مخسة من قريش  

فغلب عليـك  ، عي أنك ابنهكل واحد منهم يد، والعاص بن وائل، والنضر بن حارثة  
جز  ار قريش أألم يف نـادي  مث قمت خطيبـاً  ، مها لعنة وأعظ، وأخبثها منصباً ، اها حسب 

ــريش ــت، ق ــداًإين شــانئٌ: )١(فقل ــك ،  حمم ــاىل في ــأنزل اهللا تع ∞�χÎ) š�t &:ف ÏΡ$ x© uθ èδ 

ç�tIö/F{$# ] ــ، ]٣:الكـوثرأشــدهم لــه عــداوةً# فيــه رســول اهللا لَمث كنــت يف كــل يــوم قات  
 بك اهللافكــذّ، مث كنــت مــن الفــسقة الــذين ركبــوا إىل النجاشــي يف جعفــر، وتكــذيباً

ك بغيظك ورد ،       فلمـا أخطـأك مـا رجـوت ك عمـارة بـن الوليـد     علـى صـاحبِ   أجلبـت
وال ، ولسنا نلومك على حسبك،  بين هاشم يف اجلاهلية واإلسالموأنت عدو. فقتلته

  نستعتبك على حب ، النيب وقد هجوت #اللـهم  : #اهللا فقـال نـيب   ، ا بسبعني بيت

                                                        
  . كما روي يف كتب التفسري ، هو أبوه العاص بن وائل :  قائل ذلك)١(
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فإنـك  ، فأمـا قولـك يف عثمـان   ، )١(يـت لعنـة   بكـل ب هعنـ ولكن الْ، إين ال أحسن الشعر  
ك علــى  نفـس ه حبـست فلمـا بلغـك قتلُــ  ، مث هربــت إىل فلـسطني ، أهلبتـها عليـه شـانياً   

  :وأنت القائل حيث قلت، ولسنا نلومك على بغضنا، ك بدنياهفبعته دين، معاوية
ــنيت  ــول ابــ ــن الرحيــــ : تقــ ــن أيــ ـأيــ  

 
ــ  ــستنكرِِ ؟ لـــ ــين مبــ ــسري مــ ــا الــ ومــ  

ــت  ــ : فقلــــ ــيين فــــ ــرؤدعــــ إين امــــ  
 

ــرِ   ــي يف جعفــــــ ــد النجاشــــــ  أريــــــ
ــ ألكويـــــــــــ  ةه عنـــــــــــده كيـــــــــ  

 
ــا صـــــــ    ــيم ـــــ ِرعر األصـــــــعأقـــــ  

ــن بــــــين هاشــــــم     ــثين عــــ  وال أنــــ
 

ــ  ــضِرعتطَمبــــا اســ ــب واحملــ   يف الغيــ
ــب الّـــــ   ــن عائـــ ــهوعـــ الت يف قولـــ  

 
ــ    مطــــرِ الت مل نولــــوال رضــــى الّــ  

ــه    ــريش لـــــــ ــىن قـــــــ  وإين أل شـــــــ
 

ــ  ــاملنكِروأقْـــــــــ ــه بـــــــــ وهلم فيـــــــــ  
ــ     ى عيبــــــه وأجــــــرا قــــــريش علــــ  

 
ــذَّ  ــان كالـــــ ــِروإن كـــــ هب األمحـــــ  

  ــز ــإن بـــــ ين األمـــــــر تابعتـــــــه فـــــ  
 

ــتوإالّ  ــشفرِ  لويــــــــ ــه مــــــــ   لــــــــ
 وال فيك خـري ، وال عاقل فأعيبك،  فأجيبكفواهللا ما أنت حبصيٍف: وأما أنت يا عتبة    

يجىرت ، وال شر ي ـ ، قىتوأم  ا وعيـد           علـى  ك إيـاي بالقتـل فهـال قتلـت الـذي وجـدت 
ــى   ــدها، فرجهــافراشــها قــد غلبــك عل  تــستحيي مــن ولــو كنــت؟ وأشــركك يف ول

فكيـف  ،ومل تغر عليها وال عليه   ،  ملا أمسكتها بعد إذ بغت عليك      أو تقتل أحداً  ،ءشٍي
 ؟خيافك أحد !  د الناس بالقتل وقد تركته  أم كيف توع !   وال ألومـك علـى سـب علـي  

u ،   ًقولـك يف   وأمـا   . واشترك هو ومحـزة يف جـدك فقـتاله        ، وقد قتل خالك مبارزة
وال خليفـة  ، ك واهللا ما أنا بنظري أخيكولكن، املبسفلعمري إن يل لَ ، رجآئي اخلالفة 

  :ا لك أن تستحيي من قول نصر بن احلجاج حيث يقولوكان حقً، أبيك
                                                        

   .١٠٨/ ٧ ذيب تاريخ ابن عساكر ج)١(
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  يـــــا لرجـــــال حلـــــارث األزمـــــان   
   

ــسوءٍة   ــا ســـــفيان  ولـــ ــآءت أبـــ    ســـ
  رتـــه عرســـه ألفـــاه   عتبـــة قذَّنبئـــت  

  
ــ   ــصداقة اهلُــــ ــان ذَبــــ ــن حليــــ   يل مــــ

  معهـــــا يف الفــــــراش فلــــــم يكــــــن   
  

ــ   ــرراًحـــ ــسك شـــ ــسوان وأمـــ   ة النـــ
  ــلِّهللا در ــا ك خـــــــ ــها إـــــــ    عنـــــــ

  
ــا       ليـــــــــست وعنـــــــــدك علمهـــــــ

  ــر ــواها حـــ ــب ســـ ــةواطلـــ   ة مأمونـــ
  

ــة       حبـــــصان ألقــــــت عليـــــك بثقلــــ
ــة    ــا مكروهــــــــــــ   هللا درك إــــــــــــ

  
ــزىن ونكاحهــا    ــالوا ال ــديثان ق   ان ســيال

  لْـــال تزمنــا ع ــسك حب يـ ــب نفـ ــاتـ   هـ
  

ــ   سآء حبآئـــــ ــ    الـــــــشيطانلُإن النـــــ
  ا أنت يا وليد   وأم :    ـ  فال ألومك أن تـسبا   عليu   وقـد قتـل   ،  وقـد جلـدك يف اخلمـر

  ا عن أمر رسول اهللا      أباك بيده صرب# ، ـ   وكيف تسباه اهللا يف عـشر آيـات   ه وقـد مس
مؤمنااك فاسقًا ومس! ،صفُّ )١(ٌجلْه وأنت ِعوكيف تسبةوري. !  

  مـا اسـتطاع طلحـة والـزبري أن يقـوال لعلـي      فواهللا، وأما زعمك أنا قتلنا عثمان 
  :شاعرك حيث يقول وكأنك قد نسيت قول، ولو استطاعا لقاال، ذلك

ــز  ــاب عزيــــــ ــزل اهللا يف كتــــــ   أنــــــ
   

  ــي ــيف علــــــ ــد قرآنــــــ   ا ويف الوليــــــ
  .القصيدة  ...  

إمنـا مثلـك   ، ا أن تقـع يف هـذا الكـالم   فواهللا ما كنت حقيقًـ  : وأما أنت يا مغرية   
،  عنـك استمـسكي فـإين نازلـةٌ   :فقالـت هلـا   ،  وقعـت علـى النخلـة      مثل البعوضة حيـث   

وحنـن واهللا مـا شـعرنا    ،  وضـك واهللا ما شعرت بوقوعك فيشق علي     : فقالت النخلة 
  تنا إذ عرفناها  بعداوتك وال غم ،    ـ ولكن أخربين بأي اخلصال تـسبـ : ا عليا يف انتقاص

أم ؟ ٍمكْـ  حروأم جـ ؟ إلسـالم  يف اء بـآلءٍ أم سـو  ؟ #ا من رسـول اهللا     عدأم ب ؟ نسبه
                                                        

  .٤٤٩املختار ص .العجمالواحد من كفار  بوزن العجل :العلج )١(
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 قتـل  uأو جئت تزعم أن عليـا      ، منها فقد كذبت    واحدةً فلئن قلت ؟ رغبة يف الدنيا  
ا قـيلكم يف األمـر وامللـك    فأمـ ،  مـن ذلـك يف شـيء   ولعمري لو قتله ما كنت ، عثمان
(βÎ÷ & :#عطيتم فإن اهللا تعاىل قال حملمد       الذي أُ  uρ ”Í‘ ÷Š r& … ã&©# yès9 ×πuΖ ÷GÏù ö/ ä3 ©9 ìì≈tFtΒ uρ 4’ n<Î) 

&Ïm ^]ــآء ـــ ـــــ sŒ#! & ]١١١:األنبيـ Î) uρ !$ tΡ÷Š u‘ r& βr& y7Î=öκ–Ξ ºπtƒö� s% $tΡ ö� tΒ r& $ pκ�Ïù u�øIãΒ (#θ à) |¡xÿ sù $ pκ� Ïù ¨, y⇔ sù $ pκ ö�n=tæ 

ãΑ öθs) ø9 $# $yγ≈tΡ ö� ¨Β y‰sù #Z��ÏΒ ô‰s? ^ ] ــ ]١٦:اإلسـرآءوال غــضبت لــه ، اواهللا مــا نــصرت عثمــان حي
ف دارك حىت كان أمس  وما زالت الطآئ  ، اميت ،ا اعتراضك يف بـين هاشـم أو بـين    وأم
فهو ادعاؤك إىل معاوية، ةأمي .ه وخرجونفض ثياب.  

وقـال  ،  البيـت واهللا مـا قـام حـىت أظلـم علـي       ،قـد نبـأتكم   ، ذوقـوا : فقال معاوية 
امعاوية شعر:  

ــر ــرتكم أمــ ــهأمــ ــسمعوا لــ ــم تــ   ا فلــ
   

  لكــــم التبعــــثُوقلــــت ــسنن    إىل احلــ
  ــإين ورب ــشية فــــ ــصات عــــ    الراقــــ

  
   ــر ــن سـ ــوين مـ ــا يهـ ــيمنبركباـ   ة الـ

ــولَ    ــه طـ ــيكم منـ ــاف علـ ــسانهأخـ    لـ
  

    ــره الر ــد جتريـ ــداه عنـ ــد مـ   ســـنوبعـ
   ــت ــتم كنـ ــا أبيـ ــضكم فلمـ ــه كبعـ    فيـ

  
ــه غَ    ــايب في ــان خط ــبوك ــ نــن الغ   نبا م

  ــأمجعتم ــدرةً بغيــــــفــــ   ا عليــــــه وغــــ
  

ــدلُّ     ــري امل ــر الع ــد يعث ــسمن وق ــن ال    م
ــ       ي ورأيكــم رأيــبفكيــف رأيــتم ِغ

  
ــن    ــى احملـ ــسالح علـ ــه دار الـ   علـــى أنـ

ــضج كَ     ــن ن ــان م ــا ك ــفحــسبكم م هي  
  

  وحسيب وحسب املرء يف القرب والكفن  
  :وقال قثم بن العباس

ــا قـــــال قائـــــل   واهللا لـــــو جئنـــــا ملـــ
   

  هر مـدى الـد   مع ابـن رسـول اهللا حرفـاً         
  ــصر ــصابةٌوانـــ   ه مـــــنكم وأنـــــتم عـــ

  
ــازب الــــوبر   أذلُّ   ــد اهللا مــــن عــ    حبمــ
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   واثقــــني بفحــــشه م بعمــــرٍودلفــــت
  

   ا وال نــدريرقًــإىل ابــن رســول اهللا خ  
  ولـــيس يـــساوي عمـــروكم شـــسع     

  
   النعــل أفـضل مــن عمــرو عسأال ال وشِـ   

   شـاغلٌ  نعله وقد كان للمـرء املعيطـي        
  

  عــن ابــن رســول اهللا يف الطهــر واخلمــر  
ــه زفَّ    ــفيان عتبـــ ــل أليب ســـ ــاوقـــ   هـــ

  
ــ    ــر يف فهــر  إليــك عروس   ا واتــرك الفخ

ــا    ــاألمحـــــق الزومـــ ةنـــ ــ   ا إال بعوضـــ
  

ــة البحــر     ــريح يف جل ــاب ال   هــوت يف ذن
ــذي    ة الـــ ــ ــاهم معاويـــ   ورأس خطايـــ

  
  ــرد ــصقريـــ ــة الـــ    بطـــــري املـــــاء عاديـــ

ــيده   ــصر صــ ــصقر أبــ ــا أتــــاه الــ   فلمــ
  

ــصيد يف حنـــره جتـــري     فظلـــت دمـــاء الـ
ــه     ــل بيتـــ ــيب اهللا يف أهـــ ؤذي نـــ ــ   أتـــ

  
ــ   ــرحمعـــن مـــن الْا جوتوصـــل أرواثًـ   مـ

ــب كـــان    ــهعلـــى غـــري ذنـ   منـــا علمتـ
  

  سوى مـا قتلنـا مـن قـريش علـى الكفـر            
وقـال غـيالن    ، بعد ذلك حىت قـبض     uيهابون احلسن    وكانوا، من قصيدة له طويلة     

  :بن مسلمة من قصيدة له
ــ       اأال أبلغـــــا عـــــين املغـــــرية مالكًـــ

   
ــرٍٍ    ــت إىل أم ــك الزعجل ــلْ ويف عجل   ل

  ــر ــفاهةً والوليــــدك عمــــرووغــ    ســ
  

  وعتبــة ممــن كــان فيــه عــسى وعــلْ       
  دعـــوك وأعـــراض احلتـــوف كـــثرية     

  
ــ   ــصإىل احليـ ــل الفُمة الـ ــاء والقائـ   لعـ

  ــتعالً    اإىل خري من ميشي على األرض حافي ــول والعمــ  ومن ــدي والق   ل يف اهل
  إىل حــسن مــن غــري ذنــب أتــى بــه       

  
  ــار ت ــهإليـــك وال عـ ــر لـ ــالِع )١(جـ   للَـ

  ــسم ــة  فـ ــه بعوضـ ــت فيـ ــا كنـ   اك فيمـ
  

  املثــلوكــان ــا فيمــا مــضى يــضرب   
ــه       ــت أهل ــذي أن ــى ال ــا أخط ــواهللا م   ف

  
   حادٍ أال رب   مـل  قد حـدا غـري ذي ج  

  
                                                        

  .حتركه ): ج(يف  )١(
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ــ ــت عليـــ ــوعبـــ ــوادث مجـــ   ةًا واحلـــ
  

ــوى رجــآءٌ    ــلفمــا لــك يف التق    وال أم
  .وبدور شرفه باهرة،  ظاهرةu ومناقبه  
  u ذكر بيعته

ويع له بعد موت أمري املؤمنني    بu ،  يوم االثنني لثمان بقني من شهر رمـضان
خـامت  : وقد ذكر أمـري املـؤمنني فقـال   - بعد اخلطبةuوكان من كالمه ، أربعنيسنة  

أيهـا  : مث قـال  ، وأمري الصديقني والشهدآء والصاحلني   ، ووصي خامت األنبياء  ، الوصيني
لقـد كـان رسـول    ، رونركـه اآلخِـ  دوال ي، الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه األولون 

فمـا يرجـع حـىت     ، وميكائل عن يـساره   ، نيه يعطيه الراية فيقاتل جربيل عن مي      #اهللا  
ومـا تـرك يف املـال إال    ، ا علـى صـيب لـه      ما ترك ذهبا وال فضة إال شيئً      ، يفتح اهللا عليه  

     ا خادم مـن  : قـال  مث، ا ألم كلثومسبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري
ف مث تـال قـول يوسـ   ، #ومن مل يعـرفين فأنـا احلـسن بـن حممـد             ، عرفين فقد عرفين  

u :& àM÷è t7 ¨? $#uρ s'©# ÏΒ ü“Ï !$t/#u zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) t,≈ysó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒuρ ^]ــشري ]٣٨:يوســف ــن الب ــا اب ،  أن
 رمحـة  لَرسِـ وأنـا ابـن الـذي أُ   ، )١(أنا ابن الـداعي إىل اهللا الـسراج املـنري        ، أنا ابن النذير  

وأنـا  ، اوأنا من أهل البيت الذين أذهب اهللا عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـري         ، للعاملني
وأنـا مـن أهـل    ، جوعنـهم كـان يعـر   ، من أهل البيت الذي كان جربيـل يـرتل علـيهم     

≅ & :#فقال فيما أنزل على حممـد  ، البيت الذين افترض اهللا مودم وواليتهم     è% Hω 
ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) nο ¨Š uθ yϑ ø9$# ’Îû 4’ n1ö� à) ø9 $# 3  tΒ uρ ô∃Î�tIø) tƒ ZπuΖ|¡ym ÷Š Ì“̄Ρ … çµ s9 $pκ� Ïù 

$·Ζ ó¡ãm^]٣٢:الشورى[واقتراف نا احلسنة مودت.  
                                                        

وأنـا مـن أهـل البيـت الـذين      ،وعنـهم كـان يعـرج   ، كان جربيل يرتل علـيهم (اختلف ترتيب اجلمل ): أ(يف   )١(
  ).وأنا من أهل البيت الذين افترض اهللا مودم وواليتهم ،أذهب اهللا عنهم الرجز وطهرهم تطهريا
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  -: بعد محد اهللا والثناء عليه-مث قام قيس بن سعد بن عبادة فقال
ه ولـو  دى ودين احلق ليظهره علـى الـدين كلِّـ         باهلُ  اهللا بعث حممداً    فإنَّ :أما بعد 

 وقـد رضـي  ، اهونصح اهللا يف عباده حىت توفّ، ى عن اهللا رساالته فأد، كره املشركون 
إنـه  : وذكـر عثمـان وقـال    ، مث ذكر الذين ولوا األمر من بعـده       ،#وغفر ذنبه   ،عمله

واستأثر بالفيء وحـاىب بـه   ، وسن سنن ضاللة مل تكن قبله، خالف سنة من كان قبله  
فرأى أهل الفضل من هـذه األمـة أن ينفـوا مـا رأوا            ، ووضعه يف غري موضعه   ، قربآءه

وأوالهم باألمر مـن   ،# إىل خري خلق اهللا بعد رسوله       مث ضوا ، من إحداثه فقتلوه  
ــايعوه  ــده فب ــاب ، بع ــام الكت ــاحلق ، فأق ــدنيا ، وحكــم ب ــن ال ــى م ــها  ، وختل ورضــي من

فتوفـاه  ، ومل يؤثر نفسه والأقرباءه بفـيء املـسلمني       ، وتزود منها زاد البلغة   ، بالكفاف
وأوىل ، #سـول اهللا  وهذا ابنه وابن ر،ا للبدعة ماحقً، ا للسنة تابع، اهللا حسن السرية  

 مث، فبـايعوه ترشـدوا وتـصيبوا   ، فاـضوا إليـه رمحكـم اهللا     ، عباد اهللا اليـوم ـذا األمـر       
مث تبعـه العيـون مـن أهـل     ، فبـسطها فبايعـه  ، ابسط يدك يا ابن رسول اهللا أبايعك     :قال

  . الفضل 
بيعة  أمري املؤمنني ويعأتى أبا األسود الدؤيل ن: قال وروينا عن أيب بكر اهلذيل

 وقـال يف  uا ونعى علي، فصعد املنرب فخطب الناس   ، احلسن بن علي عليهما السالم    
 من أعداء اهللا املارقـة يف دينـه اغتـال أمـري املـؤمنني كـرم اهللا وجهـه             إن رجالً  :خطبته

رجـى فيهـا مـصادفة ليلـة القــدر     ده يف ليلــة يوهـو خـارج لتهجـ   ، ومثـواه يف مـسجده  
، عرجت إىل اهللا بـالرب والتقـوى    ! كرم به وبروحه من روح    وأ! فيا هللا من قتيل   ، فقتله
ا مــن وهـدم ركنــ ، ضاء بعــدهال يـ ، ولقـد أطفــأ نـور اهللا يف أرضــه  ، ان واهلــدىميـ واإل

وعنـد اهللا حنتـسب مـصيبتنا    ، فإنا هللا وإنا إليـه راجعـون  ، أركان اإلسالم ال يشاد مثله 
مث .  حيـاً عـثُ بويـوم ي ، لتِـ م قُويـو ، وعليه السالم ورمحة اهللا يـوم ولـد       ، بأمري املؤمنني 
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 #وقـد أوصـى باإلمامـة إىل ابـن رسـول اهللا       : قال مث، بكى حىت اختلجت أضالعه   
ويسد به ، وإين ألرجو أن جيرب اهللا به ما وهي   ، وابنه وسليله وشبيهه يف خلقه وهديه     

 فبايعـت الـشيعةُ  ، فبايعوه ترشدوا، ويطفي به نريان الفتنة ، وجيمع به الشمل  ، ما انثلم 
  .وهرب قوم فلحقوا مبعاوية ، كلها

قـام عبـداهللا بـن العبـاس عليهمـا      ،  من كالمه الـذي تقـدم   uوملا فرغ احلسن    
قـيس  : فبايعـه ، وأسرع الناس إىل بيعته، السالم يدعو الناس إىل بيعته ويأخذها عليهم  

وسـعيد  ،واملسيب بـن جنبـة الفـزاري   ، د اخلزاعيروسليمان بن ص ، بن سعد بن عبادة   
تبـايع علـى   : وكان يقول للرجل،وعدي بن حامت،وحجر بن عدي،داهللا احلنفي بن عب 

فعلمـوا أنـه يريـد    ، وحـرب مـن حاربـت     ،  من ساملت   سلم #كتاب اهللا وسنة نبيه     
وكان أمري املؤمنني    ،  يف احلرب  اجلدu  ووردت عليـه  ،  قد أوصاه بذلك عند وفاتـه

وزاد ، مـة والبحـرين والعـراقني   بيعة أهل مكة واملدينة وسائر احلجـاز والبـصرة واليما        
u  وهو أصل مـا يـسمى اآلن   ، فتبعه اخللفاء على ذلك،  املقاتلة عند البيعة مائة مائة

  .مال البيعة 
واستقامت لـه   ، وبسط فيهم العدل  ، هم يف أعماهلم   إىل العمال يقرu   وكتب  

لعنه اهللا   معاوية   ودس: قال أبو الفرج األصفهاين   ، النواحي إال الشام واجلزيرة ومصر    
،  من بـين القـني إىل البـصرة يكتبـان إليـه باألخبـار        ورجالً، إىل الكوفة   من محري  رجالً
خـذا   علـى القـيين بالبـصرة يف بـين سـليم فأُ        ودلّ،  على احلمريي عند حلام جريـر      لّفد

  .وقتال
 الرجـال   إيلَّتسـس فإنـك د :  إىل معاويـة لعنـه اهللا أمـا بعـد        uوكتب احلسن   

وقـد بلغـين أنـك    ، عـه إن شـاء اهللا تعـاىل       قَّوت يف ذلـك فَ    وما أشـك  ، كأنك حتب اللقآء  
شوإمنا مثلك يف ذلك كما قال األول،  مبا ال يشمت به ذوو احلجىمت:  
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  قل للـذي يبغـي خـالف الـذي مـضى      
   

  ز ألخرى مثلها فكأن قد جته  
ــات منــ  ــد م ــا ومــن ق ــذيوإن   ا لــك ال

  
  )١(فيمسي يف املبيـت ليغتـدي     يروح    

 مبـا   ولقد علمت ،  فقد وصل كتابك وفهمت ما ذكرت فيه       :أما بعد ، ابه معاوية فأج  
ا قال أعشى قـيس  مكَ علي بن أيب طالب لَوإنّ،ومل آس ، ومل أمشت ،فلم أفرح ، حدث

  : بن ثعلبة
ــذي ــواد وأنــــــت الــــ   فأنــــــت اجلــــ

   
ــصدورا    ــألن الــ ــوب مــ ــا القلــ   إذا مــ

ــا     ــوم اللقـــــ ــة يـــــ ــدير بطعنـــــ   جـــــ
  

ــسآُء   ــورء تــــضرب منــــها النــ   ا النحــ
ــور    ــيج البحــ ــن خلــ ــد مــ ــا مزبــ   ومــ

  
ــسورا    ــو اجلـــ ــام ويعلـــ ــو األكـــ   يعلـــ

ــده    ــا عنــــــ ــه مبــــــ ــأجود منــــــ   بــــــ
  

ــي البـــدورا      ــي املـــئني ويعطـ   )٢(فيعطـ

  : إىل معاوية مع جندب بن عبداهللا األزديuوكتب احلسن   
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 فـإين ،  من عبداهللا احلسن أمري املؤمنني إىل معاوية بن أيب سـفيان سـالم عليـك          
  : أما بعد ...أمحد اهللا الذي ال إله إال هو 

وكآفـة إىل   ، ومنـة علـى املـؤمنني     ،  رمحة للعاملني  # فإن اهللا تعاىل بعث حممداً    
ــني  ــاس أمجعـ u‘É‹ΖãŠ &النـ Ïj9  tΒ tβ% x. $wŠ ym ¨, Ïts† uρ ãΑ öθs) ø9$# ’ n?tã šÍ� Ïÿ≈s3 ø9$# ^] ــغ ]٧٠:يـــس  فبلـ

حـىت  ،  وال واٍنهللا وهـو غـري مقـصرٍ    حـىت توفـاه ا    ، وأقـام علـى أمـر اهللا      ، رساالت اهللا 
وشـرف بـه   ،  بـه العـرب  وأعـز ، ونـصر بـه املـؤمنني   ، وحمق بـه الـشرك   ، أظهر به احلق  

فقال، ا خآصة قريش:& … çµ ¯ΡÎ) uρ Ö� ø.Ï% s! y7©9 y7ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ( ^]تنازعـت  # فلما تويف ]٤٤:الشورى 
ل لكــم أن وال جيمـ ، وأسـرته وأوليـاؤه  ، حنــن قبيلتـه : فقالـت قـريش  ، سـلطانه العـرب  

                                                        
  .٤٧٠ خمتار الصحاح ص.فتغدى، وغداه، الغدو: االغتداء )١(
   .٥٢ املقاتل ص)٢(
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فــرأت العـرب أن القــول كمـا قالــت   ،  يف النــاس وحقـه #تنازعونـا ســلطان حممـد   
، فأنعمـت هلـم العـرب   ، #وأن احلجة يف ذلك على من نازعهـا أمـر حممـد          ، قريش

  .وسلمت ذلك
   ا مبثل ما به حاجت العـرب فلـم تنـصفنا قـريش إنـصاف             مث حاججنا حنن قريش

فلمـا صـرنا   ، العرب باإلنـصاف واالحتجـاج  ألم أخذوا هذا األمر دون  ؛ العرب هلا 
باعــدونا واســتولوا ، وطلــب النـصف منــهم ،  بيــت حممــد وأوليـاءه إىل حماجتــهم أهـلَ 

، فاملوعد اهللا وهـو الـويل والنـصري   ، والعيب منهم لنا ، باإلمجاع على ظلمنا ومراغمتنا   
ي وإن كـانوا ذو   ، #وسـلطان نبيئنـا حممـد       ، ب املتـوثبني يف حقنـا     وقد عجبنا لتوثُّـ   

 على الدين أن جيد املنافقون      فأمسكنا عن منازعتهم خمافةً   ، فضيلة وسابقة يف اإلسالم   
  أو يكون هلم بذلك سبب ملا أرادوا من إفساده     ، ا يثلمونه به  واألحزاب بذلك مغمز ،

ال بفضل يف الدين ، بك يا معاوية على أمر لست من أهله     فليتعجب املتعجب من توثُّ   
وابـن أعـدى   ، فأنت ابـن حـرب مـن األحـزاب       ، م حممود وال أثر يف اإلسال   ، معروف

وبـاهللا  ، وسترد فتعلم ملن عقىب الـدار     ، واهللا حسيبك ،  ولكتابه #قريش لرسول اهللا    
عن قليل ربكلتلقني  ،مث ليجزينوما اهللا بظالم للعبيد، مت يداكك مبا قد.  

 عليـه   اهللاويـوم مـن  ، رمحـة اهللا عليـه يـوم قـبض        ملـا مـضى لـسبيله      uا   علي إنَّ
فأسـأل اهللا أن ال يزيـدنا يف   ، والين املـسلمون األمـر بعـده    اويوم يبعث حي ، باإلسالم

وإمنا محلين على الكتـاب  ، ا ينقصنا يف اآلخرة مما عنده من كرامتهشيئً )١(الدنيا الفانية 
، ولـك يف ذلـك إن فعلـت احلـظ اجلـسيم         ، إليك اإلعذار فيما بيين وبني اهللا يف أمـرك        

وادخـل فيمـا دخـل فيـه النـاس مـن       ، فدع التمادي يف الباطل، يه صالحوللمسلمني ف 

                                                        
  .الزائلة ): ب( يف النسخة )١(
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ومن لـه  ، وعند كل أواب حفيظ، بيعيت فإنك تعلم أين أحق ذا األمر منك عند اهللا         
فواهللا ما لـك مـن خـري يف      ، واحقن دمآء املسلمني  ، واتق اهللا ودع البغي   ، قلب منيب 

وال ،  وادخـل يف الـسلم والطاعـة   ،أن تلقى اهللا من دمـآئهم بـأكثر ممـا أنـت القيـه بـه           
، وجيمع الكلمـة ، ليطفىء اهللا الثائرة بذلك ؛ ومن هو أحق به منك    ، تنازع األمر أهله  

ك ــدت إليــك باملــسلمني فــإن أنــت أبيــت إال التمــادي يف غيــ، ويــصلح ذات الــبني
فكتـب إليـه معاويـة لعنـه اهللا     ...فحاكمت حىت حيكم اهللا بيننـا وهـو خـري احلـاكمني        

  :تعاىل
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

فـإين أمحـد   ،  من عبداهللا معاوية أمري املؤمنني إىل احلسن بن علـي سـالم عليـك      
   :أما بعد ...اهللا إليك الذي ال إله إال هو

وهـو  ،  مـن الفـضل   #وفهمـت مـاذكرت بـه رسـول اهللا          ، فقد بلغين كتابك  
غ فلقـد واهللا بلّـ    ، أحق األولني واآلخرين بالفضل كله قدميـه وحديثـه صـغريه وكـبريه            

وهـدى بـه   ، وأنار به مـن العمـى  ، حىت أنقذ اهللا به من اهللكة    ، ونصح وهدى ، ىوأد
، وصـلوات اهللا عليـه يـوم ولـد    ، ا عن أمتـه فجزاه اهللا أفضل ما جزى نبي     ، من الضاللة 

ويوم قبض، عثَويوم ب ،اويوم يبعثه اهللا حي.  
رأيتـك صـرحت بتهمـة    ف،  وتنازع املسلمني مـن بعـده      # وفاة النيب    وذكرت

ــصديق ــدة األمــني، وعمــر الفــاروق، أيب بكــر ال ، #وحــواري الرســول ، وأيب عبي
 عنـدنا وعنـد النـاس غـري     إنك امرٌء؛فكرهت ذلك لك، وصلحاء املهاجرين واألنصار  

إن ، والـذكر اجلميـل  ، وأنا أحب لـك القـول الـسديد       ، وال الليئم ،وال املسيء ، الظنني
وال قـرابتكم  ، وال سـابقتكم ،  مل جتهل فـضلكم  #يها  هذه األمة ملا اختلفت بعد نب     

فرأت األمـة أن ختـرج مـن هـذا     ، وال مكانكم يف اإلسالم ومن أهله    ،#من نبيكم   
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ــصار   ، #األمــر لقــريش ملكاــا مــن نبيهــا    ــريش واألن ــاس مــن ق ورأى صــلحاء الن
، اوا هـذا األمـر مـن قـريش أقـدمها إسـالم         وغريهم من سائر الناس وعـوامهم أن يولُّـ        

 وكـان ذلـك    ، فاختـاروا أبـا بكـر     ، وأقواها على أمـر اهللا    ، وأحبها له ، اوأحكمها علم
، فـأوقع ذلـك يف صـدوركم هلـم التهمـة     ، رأي ذوي الدين والفضيلة والناظرين لألمة   

  ولو رأى املسلمون أن فيكم مـن يغـين     ، وال فيما أتوا باملخطئني   ، همنيومل يكونوا مبت
ما عدلوا بذلك األمر إىل غريه ، م اإلسالم ذبهرب عن ح أو يذ ، أو يقوم مقامه  ، غناه

فاهللا جيـزيهم عـن   ، ا لإلسالم وأهلهولكنهم عملوا يف ذلك مبا رأوه صالح   ، رغبة عنه 
ااإلسالم وأهله خري .  

واحلـال فيمـا بـيين وبينـك اليـوم      ، وقد فهمت ما الذي دعوتين إليه مـن الـصلح    
 أنـك أضـبط مـين    لـو علمـت   ،#عـد الـنيب   مثل احلال اليت كنتم عليهـا وأبـو بكـر ب          

 وأكيـد ، وأقوى على مجع األموال، وأحسن سياسة، وأحوط على هذه األمة   ، للرعية
ولكـن قـد علمـت أين أطـول     ، للعدو ألجبتك إىل ما دعوتين إليه ورأيتك لذلك أهالً        

فأنت أحق أن جتيـبين   ، وأكثر منك سياسة  ، وأقدم منك هلذه األمة جتربة    ، منك والية 
ولـك مـا يف   ، ولـك األمـر مـن بعـدي      ، ل يف طـاعيت   خفاد،  هذه املرتلة اليت سألتين    إىل

     ولك خـراج أي كـور   ،ا ما بلغ حتمله إىل حيث أحببت    بيت مال العراق من مال بالغ
ولك ، وحيملها إليك يف كل سنة،  لك على نفقتك جيبيها أمينك     العراق شئت معونةً  

 ستوىل عليك باألشيآءأن الي ،دونـك بـاألمور  قضىوال ي  ،عـصى يف أمـر أردت   وال ت
  .أعاننا اهللا وإىاك على طاعته إنه مسيع جميب الدعاء والسالم، به طاعة اهللا تعاىل
إن الرجـل سـائر   :  بكتاب معاوية قلـت لـه     u فلما أتيت احلسن     :قال جندب 

نقـاد  ر أنـه ي فإمـا أن تقـد  ، إليك فابدأه باملسري إليه حىت تقاتله يف أرضه وبالده وعمله      
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     مث قعـد عـن مـشوريت    ، أفعل: ا أعظم من يوم صفني فقال   لك فال واهللا حىت يرى يوم
  :وكتب معاوية لعنه اهللا إىل احلسن: قال. وتناسى قويل

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
فــإن اهللا يفعــل يف عبــاده مــا يــشآء ال معقــب حلكمــه وهــو ســريع   :  أمــا بعــد

س من أن جتد فينـا  يأْو،  من الناس واحذر أن تكون منيتك على يدي رعاع      ،احلساب
وأجـزت  ، ت لـك مبـا وعـدت   ا أنت فيـه وتـابعتين وفيـ   وإن أنت أعرضت عم  ، غميزة

  :قيس بن ثعلبة )١(أعشى بين وأكون يف ذلك كما قال، لك ما شرطت
ــةً   ــك أمانـ ــدى إليـ ــد أسـ    اوإن أحـ

  
ــا تــ      دعى إذا ِمــفــأوفــات    وافي

ــىن   وال   ــوىل إذا كــان ذا غ ــسد امل   حت
  

  وال تــج ــا  ِف ــال فاني   ه إن كــان يف امل
  .فأنت أوىل الناس ا والسالم، مث اخلالفة لك من بعدي  

   ...uفأجابه احلسن 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

فتركـت جوابـك خـشية      ،  كتابك تذكر فيه ما ذكرت      فقد وصل إيلَّ   :أما بعد 
 إمث أن أقـول  علـي و، وباهللا أعوذ من ذلك فاتبع احلق تعلم أين من أهلـه        ، البغي عليك 

  .فأكذب والسالم
مث كتـب إىل عمالـه      ،  قرأه - لعنه اهللا  - إىل معاوية  uفلما وصل كتاب احلسن   
  ...على النواحي بنسخة واحدة

                                                        
  .بين : بدون): أ( يف )١(
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ومـن قبلـه مـن املـسلمني     ، من عبداهللا معاوية أمـري املـؤمنني إىل فـالن بـن فـالن        

  :أما بعد ...ذي ال إله إال هوفإين أمحد إليكم اهللا ال، سالم عليكم
 إن اهللا بلطفـه وحـسن   ، وقتلة خليفـتكم ، كمفاحلمدهللا الذي كفاكم مؤنة عدو

وتــرك أصــحابه متفــرقني ،  مــن عبــاده فقتلــهأتــاح لعلــي بــن أيب طالــب رجــالً صــنعه
وقد جآءتنا كتب أشرافهم وقادم يلتمـسون األمـان ألنفـسهم وعـشائرهم      ، خمتلفني

فقـد أصـبتم حبمـد     ، وحـسن عـدتكم   ، يأتيكم كتايب جبدكم وجندكم     حني فأقبلوا إيلَّ 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا، وأهلك اهللا أهل البغي والعدوان،وبلغتم األمل،اهللا الثأر
وبلـغ  ، وسار قاصدا إىل العـراق   ، فاجتمعت العساكر إىل معاوية لعنه اهللا     : قال 
وبعث حجر بن ،  ذلكوأنه قد بلغ جسر منبج فتحرك عند      ،  خرب مسريه  uاحلسن  

فأقبـل  ، ونـادى املنـادي الـصالة جامعـة       ، عدي يأمر العمال والنـاس بالتـهيء للمـسري        
ــأعلمين :uفقــال احلــسن ، النــاس يثوبــون وجيتمعــون ،  إذا رضــيت مجاعــة النــاس ف

فـصعد املنـرب   ، uفخـرج احلـسن   ، اخـرج : فقال له، وجآءه سعيد بن قيس اهلمداين    
  :أما بعدمث قال ، فحمد اهللا وأثىن عليه

ــه ومســاه كرهــ    ــى خلق ــال ألهــل اجلهــاد مــن  ، افــإن اهللا كتــب اجلهــاد عل مث ق
مــا حتبــون إال  )١(فلــستم أيهـا النــاس نــائلني ) اصــربوا إن اهللا مــع الــصابرين: (املـؤمنني 

إنه بلغين أن معاوية لعنه اهللا بلغه أنا كنا أزمعنا على املـسري  ، بالصرب على ما تكرهون   
وا رمحكم اهللا إىل معسكركم بالنخيلة حـىت ننظـر وتنظـروا           اخرج، إليه فتحرك لذلك  

  .ونرى وتروا

                                                        
  . تنالون ): أ( يف )١(
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فسكتوا فما تكلم أحـد    : ف خذالن الناس إياه قال    يتخووإنه يف كالمه لَ   : قال 
، بص بص، أنا ابن حامت: فلما رأى ذلك عدي بن حامت قال      ، منهم وال أجابه حبرف   

أيـن خطبـاء    ؟ وابـن بنـت نبـيكم     ،أال جتيبون إمامكم  !  ما أقبح هذا املقام    -سبحان اهللا 
الـذين ألـسنتهم كاملخـاريق يف      ؟ أين اخلواصون مـن أهـل املـصر       ، غونأين املتبلِّ ، مصر
ــإذا وجــدوا اجلــد فَ ، الدعــة ــروف ــباغُ ــها  ، ون كالثعال أمــا ختــافون مقــت اهللا وال عيب
  .وعارها

، وجنبــك املكــاره،أصــاب اهللا بــك املراشــد: مث اســتقبل احلــسن بوجهــه فقــال 
، ومسعنـا منـك  ، وأتينـا إىل أمـرك    ،قـد مسعنـا مقالتـك     ،هرده وص درحمد وِ ملا ي ووفقك  

فمــن أحــب أن ، وهــذا وجهــي إىل معــسكري، رأيــت )١(ومــا، وأطعنــاك فيمــا قلــت
فركبه ومـضى إىل  ، مث مضى لوجهه فخرج من املسجد ودابته بالباب     ، يوايف فليواف 

مث قـام  ،اأول النـاس عـسكر  فكـان عـدي    ، وأمر غالمه أن يلحقـه مبـا يـصلحه        ،النخيلة
بوا فـأن ، وزياد بن حفـصة التيمـي  ، ومعقل بن قيس الرياحي   ، قيس بن سعد بن عبادة    

وكلموا احلسن مبثل كالم عدي بن حامت يف اإلجابـة           ، ضوهموحر، والموهم، الناس
،  صدقتم رمحكم اهللا ما زلـت أعـرفكم بـصدق النيـة          :uاحلسن   فقال هلم ، والقبول

  .مث نزل اواملودة الصحيحة فجزاكم اهللا خري، والوفاء بالقول
إىل املعـسكر    uاحلـسن    وخـرج ،  وخرج الناس فعسكروا ونشطوا للخروج    

وأمره باسـتحثاث  ،واستخلف على الكوفة املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبداملطلب     
مث إن  ، العـسكر  )٢(فجعـل يـستحثهم وخيـرجهم حـىت تتـاىل         ، الناس وإشخاصـهم إليـه    

حىت أتى ديـر عبـدالرمحن فأقـام بـه        ، ة حسنة وعد، يف عسكر عظيم   سار   uاحلسن  
                                                        

  .ما : بدون): أ( يف )١(
  .أتوا ): ج( يف )٢(
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له يا بن عم : مث دعا عبيداهللا بن العباس بن عبداملطلب فقال    ، ا حىت اجتمع الناس   ثالثً
الرجـل منـهم يـرد     ، وقـرآء املـصر   ، ا من فرسان العـرب    إين باعث معك اثين عشر ألفً     

هم من  وأدِن، وافرش هلم جناحك  ،وابسط وجهك ، هلم جانبك  نوأِل، الكتيبة فسر م  
وسر ـم علـى شـط الفـرات     ، فإم بقية ثقة أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه       ، جملسك

فإن أنت لقيتـه  ، مث امض حىت تستقبل معاوية   ، مث إىل مسكن  ، حىت تقطع م الفرات   
 راِووشـ ، وليكن خربك عندي يف كـل يـوم      ، فاحبسه حىت آتيك فإين يف أثرك وشيكا      

فـإذا لقيـت معاويـة فـال تقاتلـه حـىت       ، وسـعيد بـن قـيس   ، ين قـيس بـن سـعد    هذين يعـ  
فإن أصيب قيس فـسعيد بـن      ،  فقيس على الناس   صبتفإن أُ ، فإن فعل فقاتله  ، يقاتلك

وسار عبيداهللا علـى الـزبرية يف شـينور حـىت خـرج      ، مث أمره مبا أراد ، قيس على الناس  
 وأخذ احلسن على محـام عمـر   ،مث لزم الفرات والفلوجة حىت أتى مسكن   ، إىل شاهي 

  .فرتل ساباط دون القنطرة، حىت أتى دير كعب
فـاجتمعوا وصـعد املنـرب فخطبـهم     ، الـصالة جامعـة  : فلما أصبح نادى يف الناس   

، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا كلمـا شـهد لـه شـاهد         ، احلمدهللا كلما محده حامـد    : فقال
 فـواهللا  :  أمـا بعـد  #ى الـوحي  وائتمنه عل، ا رسول اهللا أرسله باحلقوأشهد أن حممد

ــصح خلقــه خللقــه إين ألرجــو أن أكــون قــد أصــبحت حبمــد اهللا ومنــ  ومــا ، ه وأنــا أن
أال وإن ما تكرهون ، ا له بسوء وال غائلةوال مريد، على مسلم معتبة أصبحت حمتمالً 

ا مــن نظــركم لكــم خــري أال وإين نــاظر، يف اجلماعــة خــري لكــم ممــا حتبــون يف الفرقــة
وأرشـدين  ،  رأيـي غفـر اهللا يل ولكـم       وال تـردوا علـي    ، وال ختـالفوا أمـري    ، ألنفسكم

  .وإياكم ملا فيه احملبة والرضى
نظنـه  : قـالوا ؟ قال  ما ترونه يريد مبا    :فنظر الناس بعضهم إىل بعض وقالوا     : قال

مث شـدوا  ،  كفـر واهللا الرجـل  :فقـالوا ، م األمر إليـه لِّويس، واهللا يريد أن يصاحل معاوية 
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 عليـه عبـدالرمحن بـن    مث شـد ، طاطه فانتـهبوه حـىت أخـذوا مـصاله مـن حتتـه      على فـس  
ا الـسيف بغـري   ا متقلـد فبقي جالس، فرتع مطرفه عن عاتقه  ، عبداهللا بن جعال األزدي   

ومنعوا منه مـن  ، وأحدق به طوائف من خاصته وشيعته  ، مث دعا بفرسه فركبه   ، ردآء
فدعوا له فأطافوا ، وا يل ربيعة ومهدانادع: فقال، والموه وضعفوه ملا تكلم به، أراده
فقام إليه رجل من بين أسـد مـن بـين    ، ومعهم شوب من غريهم،ودفعوا الناس عنه  ،به

 يف مظلـم سـاباط قـام إليـه فأخـذ        فلمـا مـر   ،  اجلراح بن سـنان    :نصر بن قعني يقال له    
اهللا أكـرب يـا حـسن أشـركت كمـا أشـرك أبـوك فطعنـه               : عـول فقـال   بلجامه وبيـده مِ   

فسقط احلسن إىل األرض بعد أن ضـرب  ، فشقه حىت خالط أربيته، ت يف فخذه فوقع
 فوثب عبـداهللا بـن اخلـضل الطـائي فـرتع      ، ا إىل األرضالذي طعنه واعتنقه فخرا مجيع

مث أخذوا  ، وأكب ظبيان بن عمارة عليه فقطع أنفه      ، به )١(املعول من يده فخضخضه   
  .له اآلجر فشدخوا وجهه ورأسه حىت قتلوه

ا سعد بن مسعود الثقفـي والٍ ،  احلسن على سرير إىل املدائن   ملوحهـا  ي علو
مث إن معاويـة واىف حـىت أتـى    : قال ،uه احلسن ه فأقر  والَّ uوكان علي   ، لهبمن قِ 

فلما كـان   ، وأقبل عبيداهللا بن العباس حىت نزل بإزائه      ، اجلنوبية مبسكن : قرية يقال هلا  
 إليهم عبيداهللا بن العباس فيمن معـه فـضرم     فخرج، من غد وجه معاوية خبيله إليهم     

فلمـا كـان الليـل أرسـل معاويـة لعنـه اهللا إىل عبيـداهللا بـن           ،حىت ردهم إىل معـسكرهم    
فـإن دخلـت يف طـاعيت    ، م األمـر إيلَّ   وهـو مـسلِّ   ، العباس أن احلسن راسلين يف الصلح     

  ائـة ألـف   ولك إن جئتين اآلن أعطيتك م  ، وإال دخلت وأنت تابع    ،ااآلن كنت متبوع

                                                        
  .فخضضه ): ج( يف )١(
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 درهم يعفانـسلّ ، وإذا دخلت الكوفة النصف اآلخـر     ،  لك يف هذا الوقت نصفها     لْج 
  . فدخل عسكر معاوية فوىف له مبا وعدهعبيداهللا ليالً

وأصبح الناس ينتظرون أن خيرج فيصلي م فلـم خيـرج حـىت أصـبحوا فطلبـوه               
كم  ال يهـولن  ،أيهـا النـاس   : فقـال  مث خطبـهم  ، فصلى ـم قـيس بـن سـعد        ؛ فلم جيدوه 
 هـذا و أبـاه وأخـاه مل         إنَّ، الـوزغ  )٢(الولـه ، عليكم ما صنع هذا الرجل     )١(َّواليعظمن

سر وأسـره أبـو اليـ    ،  خـرج يقاتلـه ببـدر      # الرسول    أباه عم  إنَّ، يأتوا بيوم خري قط   
، مه بني املسلمني فأخذ فداه فقس#كعب بن عمرو األنصاري فأتى به رسول اهللا        

فـسرق مـال اهللا ومـال املـسلمني     ، البصرة  علىu أمري املؤمنني  عليه  وإن أخاه والّ  
،  الـيمن u ه علي ا والّ وإن هذا أيض  ، وزعم أن ذلك له حالل    ،واشترى به اجلواري  

  .وصنع اآلن هذا الذي صنع، فهرب من بسر بن أرطأة وترك ولديه حىت قتال
،  إىل عــدونااــض بنـا ،احلمـدهللا الـذي أخرجــه مـن بيننـا    : قـال فتنـادى النــاس   

يف عـشرين ألفـا فـصاحوا هـذا أمريكـم قـد        وخرج إليهم بـسر بـن أرطـأة     ،فنهض م 
: قـال هلــم قــيس بــن ســعد ؟ فعــالم تقتلــون أنفــسكم، وهــذا احلــسن قــد صـاحل ، بـايع 

بـل  : قـالوا ، وإما تبايعون بيعـة ضـالل   ، إما القتال مع غري إمام    : اختاروا إحدى اثنتني  
  .وهم إىل مصافهم أهل الشام حىت ردفخرجوا فضاربوا، نقاتل بال إمام

 ال واهللا ال :فكتـب إليـه قـيس   ، فكتب معاوية إىل قيس بن سـعد يـدعوه ومينيـه         
 أنـت يهـودي     )٣(إمنـا : فكتب إليه معاوية أما بعد    ، ا إال وبيين وبينك الرمح    تقابلين أبد

 الفـريقني إليـك   فـإن ظهـر أحـب    ، ابن يهودي تشقي نفسك وتقتلها فيمـا لـيس لـك          

                                                        
  ) .أ( ساقطة من )١(
  .الذاهب العقل :  الِولَه)٢(
  .فإمنا أصلك ): ج( يف )٣(
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وقد كان أبوك أوتـر غـري       ، وقتلك وإن ظهر أبغضهما إليك نكل بك     ، ك وعزلك نبذ
، وأدركه يومـه  ، فخذله قومه ، وأخطأ املفصل ، فأكثر احلز ، ورمى غري غرضه  ، قوسه

فمات حبوران طريدوالسالم. اا غريب.  
دخلـت يف  ، فإمنا أنت وثن من هذه األوثـان : فكتب إليه قيس بن سعد أما بعد  

ومل جيعــل اهللا لــك فيــه ، اوخرجــت منــه طوعــ، اوأقمــت عليــه فرقًــ، ااإلســالم كرهــ
ومل حيدث نفاقك  ، مل يقدم إسالمك  ؛ انصيب ،ا هللا ولرسولهومل تزل حرب ،ا مـن  وحزب

ــاده فأنــت عــدو، أحــزاب املــشركني ــؤمنني مــن عب ، وذكــرت أيب،  هللا ورســوله وامل
،  مـن ال يـشق غبـاره   فـشغب عليـه   ، وال رمى إال غرضـه    ، ولعمري ما أوتر إال قوسه    

وزعمـت أين يهـودي ابـن    ، مزهـودا فيـه  ، ا عنـه ا مرغوبـ وكـان امـرءً  ، وال يبلغ كعبـه   
وأعـدآء  ،  أيب مـن أنـصار الـدين الـذي خرجـت منـه      وقد علمت وعلمنـا أنَّ  ، يهودي

  .والسالم، الدين الذي دخلت فيه وصرت إليه
 إن كاتبتـه   الً مهـ  :فقـال لـه عمـرو     ، فلما قرأ كتابه معاويـة غاظـه وأراد إجابتـه         

: قـال ، فأمـسك عنـه   وإن تركته دخـل فيمـا دخـل فيـه النـاس          ، أجابك بأشد من هذا   
 للصلح فـدعواه  uوعبدالرمحن بن مسرة إىل احلسن ، وبعث معاوية عبداهللا بن عامر  

وال ، وأن ال يتبع أحد مبـا مـضى       ، اه ماشرط له معاوية   وأعطي، داه يف األمر  وزه، إليه
يمن شيعة علينال أحد  uمبكروه  ،ذكر علي وال يuوأشيآء اشترطها ،  إال خبري

  . إىل ذلكuفأجابه احلسن 
ومجع الناس ا فخطبـهم قبـل أن   ،  وسار معه حىت نزل النخيلة     :قال أبو الفرج  

وجـآءت مقطعــة يف  ، يـدخلوا الكوفـة خطبــة طويلـة مل ينقلــها أحـد مــن الـرواة تامــة     
 خطـب  :وى بإسناده عـن الـشعيب قـال   فر، وسنذكر ما انتهى إلينا من ذلك  ، احلديث
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ما اختلفت أمة بعد نبيها إال ظهر أهل باطلـها علـى أهـل    : معاوية حني بويع له فقال   
  .إال هذه األمة فإا فإا: مث إنه انتبه فندم فقال، حقها

أال إن كل : مسعت معاوية بالنخيلة يقول:  عن أيب إسحاق قالوروى بإسناده
وكـان  : قـال أبـو إسـحاق   .  هاتني ال أيف بـه     ت قدمي شيء أعطيته احلسن بن علي حت     

 صلى بنا معاويـة بالنخيلـة يـوم    :وروى بإسناده عن سعيد بن سويد قال    . اواهللا غدار 
ــا فقــال  ــضحى مث خطبن ــصلُّ :اجلمعــة ال ــاتلتكم لت ــصوموا وال  وإين واهللا مــا ق وا وال لت

ولكـن إمنـا قـاتلتكم     ، إنكم لتفعلون ذلـك   ، واوا وال لتزكُّ  لتحج  وقـد  ،  علـيكم   ألتـأمر
  .هذا هو التهتك:قال شريك يف حديثه، أعطاين اهللا ذلك وأنتم كارهون

 ملـا بويـع معاويـة خطـب فـذكر      : عن حبيب بن أيب ثابت قـال       وروى بإسناده 
فنال منـه   $ا  علي  ،           عليـه فأخـذ احلـسن بيـده     ونـال مـن احلـسن فقـام احلـسني لـريد  ،

وأنـت معاويـة وأبـوك    ،  أنـا احلـسن وأيب علـي   افأجلسه مث قام وقال أيهـا الـذاكر عليـ      
ــد، وأمــي فاطمــة،صــخر وجــديت ، وجــدك حــرب، وجــدي رســول اهللا، وأمــك هن
وأقـدمنا  ، اوشـرنا قـدم   ، اوأألمنا حسب ، افلعن اهللا أمخلنا ذكر   ، وجدتك قتيلة ، خدجية
قال حيىي بـن معـني  ،  فضل :قال. آمني: فقال طوائف من أهل املسجد    ، اا ونفاقً كفر :
فدخل معاوية الكوفـة    : قال، ا نقول آمني  وحنن أيض : قال أبو عبيد  ،  نقول آمني  وحنن

 :ومعـه رجـل يقـال لـه    ، بعد فراغه مـن خطبتـه بالنخيلـة بـني يديـه خالـد بـن عرفطـة             
حبيب بن محار حيمل رايته حـىت دخـل الكوفـة وصـار إىل املـسجد فدخلـه مـن بـاب            

  .الغيل واجتمع الناس إليه
وملا مت الصلح بني احلـسن ومعاويـة أرسـل إىل قـيس بـن      : قال الشيخ أبو الفرج   

 يركـب الفـرس    طـويالً وكـان رجـالً  : قـال ، يت بـه سعد بن عبادة يدعوه إىل البيعة فـأُ     
وكـان يـسمى خـصي    ، ومـا يف وجهـه طاقـة شـعر     ، املشرف ورجاله خيطـان األرض    
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بـين وبينـه    إين قد حلفت أين ال ألقـاه إال و      :فلما أرادوا أن يدخلوه إليه قال     ، األنصار
 .يف ميينــه فوضـع بينــه وبينـه ليـرب   ، فـأمر معاويــة بـرمح أو سـيف   ، أو الـسيف ، الـرمح 

 مـن   أنـا يف حـلٍّ  : فأقبل على احلـسن فقـال     :بإسناد آخر قال   وروى الشيخ أبو الفرج   
وجلـس معاويـة علـى سـريره        ،  كرسـي وجلـس عليـه      لقي لقـيسٍ  فأُ،  نعم :بيعتك قال 

، ومل ميـدها إىل معاويـة  ، فوضـع يـده علـى فخـذه    ، نعـم : قال؟ أتبايع: فقال له معاوية 
فما رفع قيس إليـه  ، وأكب على قيس حىت مسح على يده ، فحىن معاوية على سريره   

  .يده
وظن أنـه  ، م إليه األمرا سلَّ م أن معاوية أمر احلسن أن خيطب لَ       وروى بإسناده 

سولـيس  # إمنا اخلليفـة مـن سـار بكتـاب اهللا وسـنة نبيـه                :فقال يف خطبته  ، حصري 
وتبقى ، مث تنقطع لذته، ع فيه قليالًتما يكًلْك ملَ م كِلذلك م ، اخلليفة من سار باجلور   

 إىل u وانـصرف احلـسن   :قـال ، وإن أدري لعلـه فتنـة لكـم ومتـاع إىل حـني           ، تبعته
  .املدينة فأقام ا 

ــا باإلســناد   ــاهللا حيــىي بــن احلــسني احلــسين    وروين إىل الــسيد اإلمــام املرشــد ب
بالنخيلة حـني    شهدت احلسن بن علي   :رواه بإسناده عن الشعيب قال     ، uجلرجاينا

مت فأخرب الناس أنك قـد سـلَّ  ، إن كان ذا فقم فتكلم    : صاحله معاوية فقال له معاوية    
فقـام فخطـب    . أخرب الناس ذا األمـر الـذي تركتـه يل         : ورمبا قال سفيان  ، هذا األمر 

إن أكـيس   : أمـا بعـد   : فقـال ، وأنا أمسع : ل الشعيب قا. على املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه     
وإن هــذا األمــر الــذي اختلفــت فيــه أنــا  ، وإن أمحــق احلمــق الفجــور، الكــيس التقــى

، وحقـن دمـآئهم   ، إرادة صالح هذه األمـة    ؛ ا يل تركته ملعاوية   إما كان حقً  : ومعاوية
كم ومتـاع  وإن أدري لعله فتنة ل  . به مين ففعلت ذلك    ء أحق ا كان المرٍ  أو يكون حقً  

  .إىل حني 
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قـال احلـسن   : -يعين ابن سريين    - إىل ابن عون عن أنس قال        وروى باإلسناد 
 رجـل جـده نـيب   : لقم معاوية مـا بـني جـابرس وجـاب      ابن علي عليهما السالم يوم كلَّ     

أال وإنـا قـد   ،  وكنـت أحقهـم بـذلك   #وإين رأيت أن أصلح بني أمة حممد       ، غريي
  . فتنة لكم ومتاع إىل حني وما أدري لعله، بايعنا معاوية

ا استقر الصلح بني احلسن بن علي عليهما الـسالم ومعاويـة علـى مـا تقـدم                  وملَّ
ه المـ ،  غرة شهر ربيع األول سنة إحدى وأربعني      $ وأن يكون األمر بعده للحسن    
  .مجاعة من أصحابه على ذلك

 جـاد أ:  قال احلـسني للحـسن عليهمـا الـسالم    : فروينا عن عمارة بن ربيعة قال 
، ا إنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون ثالثًـ     :قال.  نعم :قال؟ أنت فيما أرى من موادعة معاوية     

 يف ألف رجل لكان ينبغي لنا أن نقاتل عن حقنـا حـىت ندركـه    لو مل نكن إالَّ : مث قال 
رك اهللا إين أذكِّـ ! وكيف لنا بألف رجل مسلمني :فقال احلسن. أو منوت وقد أعذرنا   

    ما أريـد   يا أخي أن تفسد علي  ، أو تـرد فـواهللا مـا آلـوك ونفـسي وأمـة      ،  أمـري  علـي
 ومـا كـان يقاسـي منـهم أبـوك مـن قبلنـا          ، إنك ترى ما أقاسي من الناس     ، احممد خري

، مث قـد تـرى مـا صـنعوا يب    ، حىت كان يرغب إىل اهللا يف فراقهم كـل صـباح ومـسآء            
، يـث قـبض نبينـا   سـعة وعـذر ح   أنا اليـوم يـا أخـي يف      !فبهؤالء ترجو أن ندرك حقنا    

  . فكف احلسني وسكت:قال
:  دخلت على احلسن بن علي فقلت: عن سفيان بن الليل قالوروينا باإلسناد 

أنـت واهللا بـأيب وأمــي أذللـت رقابنـا حــني     ، الـسالم عليـك يــا مـذل رقـاب املــسلمني    
ومعـك مائـة ألـف      ، ابـن آكالـة األكبـاد     ، مت األمر إىل معاوية اللعـني ابـن اللعـني         سلَّ

  إين مسعت، يا سفيان بن الليل: فقال،وتون دونككلهم مي
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يلي هذه األمة أو أميت رجـل واسـع       ((:  يقول #مسعت رسول اهللا    : أيب يقول 
 ما جـاء بـك يـا      :مث قال ، ))ال ينظر اهللا إليه   ، يأكل وال يشبع  ، رحب الضرس ، البلعوم
 أصـبعيه  ا واهللا تكون معنا هكذا وألصق بني   إذً :قال، حبكم أهل البيت  : قال؟ سفيان

  .السبابتني
: قال حدثنا يوسف بن مازن الراسي قال، عن القاسم بن املفضل وروينا باإلسناد

وفعلت ، ت وجوه املؤمننيد سو:قام رجل إىل احلسن بن علي عليهما السالم قال
 قد #فإن رسول اهللا ،  ال تؤذين يرمحك اهللا:قال،  مع معاويةدخلت، وفعلت

   :فأنزل اهللا عزوجل،  فساءه ذلك رجالً منربه رجالًرأى بين أمية يصعدون على
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9� öκ y− ^]هر ال  فحـسبنا ذلـك فـإذا هـو ألـف شـ      :قـال القاسـم  ،  ميلكها بنو أمية   ]٣-١القدر
  !.يزيد والينقص

 كانت مخـسة أشـهر   $أن مدة خالفته :  بإسناده$وروى السيد أبو طالب   
وروي : قـال ،  اعتزاله كان يف غرة شهر ربيـع األول      وهذا إمنا حكاه على أنَّ    ، اوأيام

فعلـى هـذا القـول تكـون      . أن اعتزاله كان يف شهر ربيع اآلخر سنة إحـدى وأربعـني           
  .ا اممدة اخلالفة ستة أشهر وأي

  :$ أوالده
وكان وصـي أبيـه ووايل      ، خولة بنت منظور الفزارية   : وأمه، احلسن بن احلسن  

أم بـشري بنـت أيب مـسعود مـن ولـد احلـارث ابـن         : وأمـه ، وزيـد بـن احلـسن     . صدقته
، وعبداهللا قتل بالطف  ، قتلوا بالطف مع عمهم   ، وأبو بكر ، والقاسم، وعمر. اخلزرج

ذكره حممد ابـن حبيـب يف      ، ة وهو طلحة اجلود   وطلح، وحسني األثرم ، وعبدالرمحن
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. أم إسـحاق ابنـة طلحـة بـن عبـداهللا التيمـي            : وأمـه ، الطلحات املعدودين يف األجواد   
فهـؤآلء األربعـة عـشر      ، ألمهات أوالد ، ومحزة، وجعفر،وحممد، ويعقوب، وإمساعيل

ان وانقـرض اثنـ  . وزيد بـن احلـسن  ، احلسن بن احلسن : ومها العقب منهم الثنني  ، ابنا
وقد كان اتصل عقبهما إىل أوائـل أيـام   ، وحسني األثرم، بن احلسن عمر: منهم ومها 

  .والباقون درجوا، بين العباس مث انقرض
وأم ، وأم احلــسني، وأم احلــسن، وزينــب، وأم عبــداهللا،  فاطمــة:والبنــات مثــان

وكانت عند علي ، أعقبت منهن أم عبداهللا ألم ولد. وفاطمة الصغرى ، ورقية، سلمة
ــ ــه حــسن   ب ــدت ل ــه فول ــا ا وحــسينن احلــسني ســالم اهللا علي وحممــد ، ا األكــرب ودرج

  .وعبداهللا بن علي بن احلسني عليهم السالم،الباقر
 اله عم$ :  

،  عبــداهللا بـن أيب رافــع $ وكاتبــه كاتـب أبيـه  ، $عمـال أبيـه أمــري املـؤمنني    
 وعقـد لقـيس   ،عبيداهللا بن العباس والنافذ على مقدمته عند خروجه يف حرب معاوية  

 صـيب وإن أُ، علـى اجلـيش  صبت فقيس لعبيداهللا إن أُ   :وقال، بن سعد لوآء وضمه إليه    
والــذين أنفــذهم الســتنفار النــاس معقــل بــن قــيس ، داينقــيس فــسعيد بــن قــيس اهلمــ

وخليفته على الكوفة  . الرمحن بن أيب ليلى    وعبد، وشريح بن هانئ احلارثي   ، الرياحي
وأمـره  ،  املغرية بن نوفل بن احلـارث بـن عبـداملطلب         :حني خرج عنها حلرب معاوية    

  .حني خرج باستحثاث الناس وإشخاصهم إليه
  :ِهيلَ ع اِهللاالم سِهِرب قَعِضوم وِهِرم عِغلَبم وِهاِتفَ وركِْذ

 مـع مـا كـان ينطـوي عليـه مـن       $ملا استثقل معاويـة حيـاة احلـسن بـن علـي           
ه علــى يــدي امرأتــه أم احلــسن جعــدة ابنــة  م ســ احتــال يف$العــدواة الــشديدة لــه 

  فـوىف هلـا دون  $فسقته ، ووعدها بزواج يزيد ، وبذل هلا مائة ألف درهم    ،األشعث
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 فكــان أوالدهــا إذا ، االتــزويج بيزيــد فزوجــت بعــده يف أوالد طلحــة وأولــدت أوالد
 $سن وملا احتضر احلـ  .  األزواج ِةمِس يا بين م   :جرى بينهم وبني غريهم شيء قالوا     

لقـد تقطعـت   ،  ثالث مرات ما منهن بلغت مين ما بلغت هذهقيت السم لقد س  :قال
  .كبدي

أقدم على سـيد مل   : قال؟  ما يبكيك    :فقيل له ،  بكى $وروي أنه ملا احتضر     
أخرجــوا ســريري إىل صــحن الــدار حــىت أنظــر يف  ، ا مل أســلكهاوأســلك طريقًــ، أره

  .واألرض ملكوت السموات
: وقيـل . مخس: وقيل، ست: وقيل، وله سبع وأربعون سنة، ة باملدين $وتوىف  

اختلفوا يف تـأريخ  ، سنة تسع وأربعني: وقيل، سنة مخسني : وقيل،سنة اثنتني ومخسني  
  .موته حسب اختالفهم يف مبلغ عمره

ــدفن إىل جنــب رســول اهللا   $وكــان   إال أن خيــاف أن # قــد أوصــى أن ي
،  واسـتنفرت بـين أميـة   ركبـت بغـالً  ، فلما مسعت عائشة بـذلك   ، يراق حمجمة من دم   

  :القائل وفيها يقول
ــ ــلفيومـــــــــــ   ا علـــــــــــــى بغـــــــــــ

   
ــ   ــل ويومــــــــــ ــى مجــــــــــ   ا علــــــــــ

وبلغ ذلك احلسني ابن ، فجمع مروان من هناك من بين أمية وأتباعهم األوغاد الطغاة        
 ا يف بيت الـنيب  علي عليهما السالم فجآء هو ومن معه يف السالح ليدفنوا حسن#، 

أيـدفن  ،  هيجا هي خـري مـن دعـة       ب يا ر  :وهو يقول ، ويهوأقبل مروان وأصحابه وذ   
واهللا ال يكون ذلك وأنا ؟ #ويدفن احلسن بن علي يف بيت النيب      ، عثمان يف البقيع  

 يـأىب أن يدفنـه إال مـع الـنيب      #فلما كـادت الفتنـة تـستعر واحلـسني          ، السيف أمحل
وقـال لـه عبـداهللا    ، ليدفنه يف البقيـع ؛ومسور بن خمرمة، فكلمه عبداهللا بن جعفر  ،#
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مـين بكلمـة   حبقـي عليـك عزمـت أال تكلِّ     ،  أن أدفنه يف البقيـع     إنه عهد إيلَّ  : بن جعفر 
، فاسـتحمد مـروان علـى ذلـك      ، واتصل اخلـرب مبعاويـة بـن أيب سـفيان         ،فمضى هنالك 

ا لـن   إن يـك ظـين مبـروان صـادقً    :وحكي عنه أنه قـال ! ا مروان أنت إيه:فقال مرتني 
ــصلوا إىل ذلــك أبــد ــع#فــدفن ، اي ــربه هنالــك ظــاهر مــشهور ،  يف البقي وقــال ، وق

  :بن علي عليهما السالم يرثي أخاه احلسن بن علي عليهم السالم احلسني
  أأدهـــن رأســـي أم تطيـــب جمالـــسي   

   
ــ       وأنــــت ســــليب  عفــــور دك موخــ

ــتمتع الــــدنيا بــــشيءٍ       هحبــــ أُأم اســ
  

  ــب   أال كلمـــــــا أدىن إليـــــــك حبيـــــ
ــ     هأم أشـــرب مـــآء املـــزن أم غـــري مائـ

  
    وإال لـــــدمعي يف األنـــــآء غـــــروب  

ــ       ت محامــةٌفــال زلــت أبكــي مــا تغن  
  

ــا هبـــ    ــك ومـ ــبعليـ ــوبت صـ   ا وجنـ
ــ       ا مــــن أصـــيب مبالــــه ولـــيس حريبـ

  
  ــن ــب ولكــ ــاه حريــ ــن وارى أخــ    مــ

  ومــا قطــرت عــني مــن املــآء قطــرةً       
  

  ومــا أخــضريف دوح احلجــاز قــضيب   
  والـــدموع غزيـــرةٌ ، بكـــائي طويـــلٌ   

  
ــ   ــبوأنــــــت بعيــــــد واملــــ   زار قريــــ

ــولَ   ــةً م ي ذقــت حرق   ا مــضى عــين أخــ
  

ــ      ذقنيها ســـــواه غريـــــب لـــــه مل يـــ
جـب ابـن   فح،وعبـداهللا بـن العبـاس ببـاب معاويـة         ، إىل معاويـة   u احلسن   يِعما ن ولَ  

:  أعظم اهللا أجرك يا بن عبـاس قـال  :مث أذن له فقال  ، عباس حىت أخذ الناس جمالسهم    
وال يـدخل عملـه   ، ا ال يزيـد موتـه يف عمـرك    إذً:يف احلسن بن علي قـال  : قال؟ فيمن

فأعقب اهللا عقىب ، اوأجل منه أمر، افقد فقدنا من هو أعظم منه قدر    ، عليك يف قربك  
  :فخرج ابن عباس وهو يقول صاحلة

  ــامت ــد شـــ ــن هنـــ ــوم ابـــ ــبح اليـــ   اأصـــ
   

   ــسن ــوة أن مـــــات احلـــ ــاهر النخـــ   ظـــ
ــره     ــه عمــــــ ــان عليــــــ ــد كــــــ   ولقــــــ

  
    ــضن ــبري وحــــ ــوى وثــــ ــل رضــــ   مثــــ
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  ايــــــوم ابــــــن هنــــــد آمنــــــفــــــارتع ال
  

ــص   ــا يقمــــ ــسمن )١(إمنــــ ــالعري الــــ   بــــ
ــةً    ــر توبـــــــــ ــق اهللا وأظهـــــــــ   واتـــــــــ

  
ــشيءٍ    ــان كـــــ ــا كـــــ ــنإمنـــــ    مل يكـــــ

 عن الزهري من طريق السيد اإلمام املرشد باهللا حيىى ابن اإلمام املوفـق بـاهللا      وروينا  
أيب عبداهللا احلسني بن إمساعيل احلسين اجلرجاين عليهم الـسالم رواه بإسـناده مـع مـا          

ذن لـه ذات  مث أُ، ا ال يـؤذن  قدم ابن عباس علـى معاويـة فمكـث أيامـ          : ا قال تقدم آنفً 
 يا ابن عباس أتدري ما حـدث  :فقال،يوم فدخل فإذا معاوية مستبشر ومن يطيف به      

ا واهللا ال أدري مـا حـدث يف أهـل بـييت غـري أين أراك مستبـشر        : فقـال ؟ يف أهل بيتك  
 إنا هللا وإنا إليـه راجعـون يكررهـا    :قال.احلسن بن علي  مات: قال، ومن يطيف بك  

أما واهللا يا معاوية ال يزيد موته يف عمرك         :مث قال ، امرار  ، ه حفرتكوال تسد حفرت ،
: قـال ،مث خرج مـن عنـده  ،  فكفانا اهللا#صبنا مبن كان أعظم منه رسول اهللا  ولقد أُ 

 بن عبـاس أتـدري   يا ا:  فقال معاويةمث وصل إليه ذات يومٍِ، ا ال يصل إليه   فمكث أيام
. مـات أسـامة بـن زيـد    : قـال ؟  وما حدث يف أهل بييت  :قال؟ ما حدث يف أهل بيتك    

مث خـرج مـن   ، رحـم اهللا أسـامة بـن زيـد     ،  إنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون         :قال ابن عبـاس   
 بـه  فيشهره أهل الشام فيضر  ، ها بزي وقد كان ابن عباس تقشف وكره أن يتزي       ، عنده

 يا غـالم هـات ثيـايب فـواهللا إلن جلـست      :رجع إىل مرتله قالفلما ، ذلك عند معاوية  
  فقـال علـي  :قـال . ا أمحـق ا إين إذًا واحـد واحـد  )٢( أهـل بـييت    أنا هلذا املنـافق ينعـي إيلَّ      

وكان من أمجـل   ،فلبسها )٣(جتوبية: له امسها بعمامة: مث قال: قال، عات فلبسها باملقطّ
 مث أتــى مــسجد :قــال، اهم وجهــوأحــسِن، ارعهم شــوأحــسِن، اهم جــسمأمــد، النــاس

                                                        
  .هو أن يرفع رجليه وينكس رأسه :  القمص)١(
  .أصحايب ): أ( يف )٢(
   .٩٠القاموس ص. قبيلة من محري :  نسبة إىل جتوب وهي)٣(
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ما ، ما يشبه هذا إال املآلئكة؟  من هذا :فلما نظر إليه أهل الشام قالوا     ، دمشق فدخل 
فجلــس إىل ، #هــذا ابــن عــم رســول اهللا،  هــذا ابــن عبــاس:قــالوا! رأينــا مثــل هــذا

ئل عن شيء إال أجام به مـن تفـسري مـن كتـاب           فما س ، وتقوض إليه اخللق  ، سارية
وال شـعر كـان يف   ،  كانت يف جاهلية وال إسـالم  وال وقعةٍ ،  والحرامٍ وال حاللٍ ، اهللا

فانتبـه فقـال   ، من هـذا ومعاوية ال يشعر بشيءٍ : قال. جاهلية وال إسالم إال أجام به     
ذهبـوا إىل  : قـال ؟  فـأين النـاس  :قـال ؟  أو بالبـاب أحـد     :قال، ائذن ملن بالباب  : لآلذن

وقل ، اذهب يا غالم، وأقطع للرحم، حنن واهللا أظلم منه! ها قد فعلوهاٍه: قال، ابن عباس
 إنا بنـو عبـد منـاف النقـوم     :فقال ابن عباس: قال، فأتاه الرسول. أجب أمري املؤمنني  : له

لكن قـد تقاربـت الـصالة فـإذا صـلينا أتينـا أمـري         ، عن جليسنا حىت يكون هو الذي يقوم      
ا صـلى  فلمـ : قـال ، دعـه حـىت يـصلي   ، قصد: فقال.  فأتاه الرسول فأخربه   :قال، املؤمنني

  ديـن :قـال ؟ ما حاجتـك يـا ابـن عبـاس    : فقال له معاوية، جآء ابن عباس حىت دخل عليه  
أبقيت لك .قال وذلك لك .وما أستعني به على الزمان: قال،  قد أداه اهللا عنك:قال،علي
بـداملطلب ال  إنـا بنـو ع  : قـال ، فأمحل ما بدا لـك  ، ادخل بيت املال  : قال.  ال :قال؟ حاجة

 فـدخل   :قـال ، عزمت عليك إالما فعلت   : قال، نأخذ من مال املسلمني إالما احتجنا إليه      
عـه مث خـرج   أدكـن فتدر   ا مـن خـز     فـرأى برنـس    ا ومشاالً ت ميين فتلفّ، ابن عباس بيت املال   

يـا أمـري املـؤمنني إنـك      : قـال ، احلق ببالدك : قال، نعم: قال؟  قد أخذت حاجتك   :قال،به
وال ، ا احلسن بن علي آليت علـى نفـسي أن ال أسـكن املدينـة بعـده أبـد          إيلَّ حيث نعيت 

 فبقيـت  :قال، هيهات ليس إىل ذلك سبيل: قال. ا أجل من جوار أمري املؤمنني  أجد مكان 
فإن حاجة لـك هـي لنـا دونـك إنـا      : قال،وهي لك دوين، يل حاجة هي أهم احلوائج إيل    

وقد ، ومضى لسبيله،  طالب قدكفاك اهللا مؤنته علي بن أيب  : قال. خناف أن نسارع إليها   
   هيهات ليس إىل ذلـك سـبيل يـا      :قال،  عن شتمه على املنابر    عرفت مرتلته وقرابته فكف 
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وقتـل  ، وذم عمـر  ،أبـا بكـر   وسـم  ،#إنه غش رسول اهللا ،هذا موضع دين ، ابن عباس 
مث خـرج  ، ا قلتاهللا حسبك فيم: فقال له ابن عباس،  عنه سبيل فليس إىل الكف  ، عثمان

  .فلم يلتقيا
قـام أخـوه حممـد    ،  أنه ملا دفن احلسن بن علي عليهمـا الـسالم        وروينا باإلسناد 

ت ت حياتك لقـد هـد   لئن عز ، يرمحك اهللا أبا حممد   :  على قربه وقال   uابن احلنفية   
وكيـف ال يكـون   ، وتـضمنه كفنـك   ، ك بـه جـسد    رمِـ  ع وحوح ر ولـنعم الـر   ، وفاتك
 ورضـعت ،  اإلميـان غـذتك كـف   ، التقـى  وحليـف أهـل   ،ل اهلـدى  وأنت سـلي  ! كذلك

فإـا  ، وإن كانـت أنفـسنا غـري طيبـة بفراقـك          ، اا وطبت ميت  فطبت حي ، ثدي التقوى 
  .مث بكى وأبكى من حوله،  بأن اهللا قد اختار لكغري شاكٍة

  :يرثي احلسن بن علي عليهما السالم  وقال النجاشي احلارثي رمحه اهللا
ــه و ــد بكيــــ ــا جعــــ ــسأمييــــ   ال تــــ

   
  بكــــــاء حـــــــق لـــــــيس بالباطـــــــل   

ــصطفى    ــاهر املـ   علـــى ابـــن بنـــت الطـ
  

  وابـــن ابـــن عـــم املرســـل الفاضـــل      
ــ   ــان إذا شـــــ ــارةبكـــــ ــه نـــــ   ت لـــــ

  
ــا   ــشرف القابـــــــل  )١(يرفعهـــــ   بالـــــ

  لكــــــي يراهــــــا بــــــائس مرمــــــلٌ      
  

ــي أو   ــرد حــــ ــل  فــــ ــيس باآلهــــ    لــــ
   ــين ــي بــــ ــىت إذا يغلــــ ــم حــــ    اللحــــ

    
  أنـــــضج مل يغـــــل علـــــى اآلكــــــل     

ــن تغل   ــي بابـــــ لـــ ــه قـــ ــى مثلـــ   ا علـــ
    

ــايفءٍ    ــن حـــ ــل مـــ ــشي وال ناعـــ    ميـــ
ــ      ــلمه قومـــــ ــين فـــــــىت أســـــ   هأعـــــ

  
ــل    ــستخرج املاحــــــ ــزمن املــــــ   للــــــ

ــوغى     ــوم الــ ــاء يــ ــىت اهليجــ ــم فــ   نعــ
  

  والــــــــسيد القائــــــــل والفاعــــــــل     
  ***   

                                                        
  .يوقدها نسخة ): ج،أ( يف هامش )١(
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الحسينبن علي لَ عِهيمالَا الس١( م(   

  . هو أبو عبداهللا احلسني بن علي عليهما السالم
ــة رســول اهللا  :  وأمــه وكــان بــني والدــا للحــسن ابــن علــي   ، #فاطمــة ابن

 خلمس ليـال خلـون مـن شـهر شـعبان سـنة       uوعلوقها باحلسني مخسون ليلة وولد  
 عنـه يف   وعـق ،  أذنه عنـد والدتـه بالـصالة        يف #ن رسول اهللا    وأذّ، أربع من اهلجرة  
ــسابع  ــوم ال ــسالم رأســه   ، الي ــا ال ــه عليه ــضةً  ، وحلقــت أم ــه ف ــصدقت بوزن ــى وت  عل

  .)٢(ا حسين#اه رسول اهللا ومس، املساكني
:  فقالـت #أا دخلـت علـى رسـول اهللا    :  عن أم الفضل ابنة احلارث   وروينا

 يا رسول اهللا إين رأيت حلمقـال !  إنـه شـديد  :قالـت ؟  ومـا هـو  :قـال . ا الليلةا منكر: 
فقـال  . رأيت كأن قطعة من جـسدك قطعـت ووضـعت يف حجـري            : قالت؟ وما هو 

فولـدت  ، ]قالـت [ا فيكـون يف حجـرك     تلد فاطمة غالم  ، تيا رأ خري:#رسول اهللا   
فـدخلت يومـا علـى    ، #كان يف حجري كما قال رسول اهللا       ] و[، فاطمة احلسني 

 #فـإذا عينـا رسـول اهللا     ،  كانت مين التفاتة   مث،  فوضعته يف حجره   #رسول اهللا   

                                                        
واجلـرح والتعـديل   ، ٨٤٦ و والتاريخ الكبري  ٥٧ونسب قريش    ، ٧٨ومقاتل الطالبني    ، ٤٢ انظر اإلفادة    )١(
ومجهرة أنـساب العـرب   ، ٣/١٧٦واملستدرك ، ٣/٣٤٨ومروج الذهب ، ٥/٣٤٧وتاريخ الطربي  ، ٣/٣٤٩

والكامـل  ، ٢/١٨غابـة  وأسـد ال ، ٥/٦وتاريخ ابن عـساكر    ، ١/١٤١وتاريخ بغداد   ، ٣٩٢واالستيعاب  ، ٥٢
والتحـف شـرح   ، ١/٦٦وشـذرات الـذهب     ، ٨/١٤٩والبداية والنهاية    ، ٢/٠٣٤٠وتاريخ اإلسالم   ، ٤/٤٦

األعـالم  ، ١/٥٧٨وأعيان الـشيعة  ، ٣/٣٦٧ومناقب آل أيب طالب   ، ٢/٢٨٠وسري أعالم النبالء    ، ٥٧الزلف  
  .٣/٨٩ ومناقب أمري املؤمنني، ١/٣٤٣وصفوة الصفوة ، ٣٥٣واملصابيح ، ٢/٢٤٣
، ١١٩وذخـائر العقـىب    ، ١٦٦/ ٧والنـسائي   ، ٢٨٤١وأبـو داوود   ، ٤٢ اإلفادة تاريخ األئمة السدة ص    )٢(

   .٤٦٨وجمموع اإلمام زيد بن علي 
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أتـاين جربيـل   : قـال ؟ بأيب وأمـي أنـت يـا رسـول اهللا مالـك     : فقلت، ريقان بالدموع 
u١ (!وأتاين بتربة من تربة محرآء،  وأخرب بأن أميت ستقتل ابين هذا(.  

قـال  ، همسـ  :u قالت لعلـي  uأن فاطمة عليها السالم ملا ولدت احلسن وروي  
مث قلــت مــا كنــت ألســبق بامســه ،  حمرابــا أحــب أن أمسيــه حربـا ت رجــالًوكنــ:uعلـي 

 ومـا كنـت ألسـبق بامسـه     :فقـال . همسـ : فقيل له ،#فجآء رسول اهللا ، #رسول اهللا  
، فـاهبط فـأقره الـسالم   ، إنـه ولـد حملمـد ابـن    : فأوحى اهللا تعاىل إىل جربيل،  وعز ريب جلَّ 

وهوقل له  ِهن :  فهـبط  ، فـسمه باسـم ابـن هـارون     ، ون من موسـى   ا منك مبرتلة هار    إن علي
ومـا  :فقـال ،إن اهللا يأمرك أن تسميه باسم ابن هـارون : مث قال، جربيل فهناه من اهللا تعاىل    

  .فسماه احلسن. فسمه احلسن:قال: لساين عريب: قال.شرب :قال؟كان امسه
فـاهبط إليـه وهنـه    ، قد ولد حملمد ابـن   :  فلما ولد احلسني أوحى اهللا إىل جربيل      

فلمـا نـزل   . فسمه باسم ابـن هـارون  ، ا منك مبرتلة هارون من موسى    إن علي : وقل له 
 قـال . شـبري : قـال ؟  ومـا كـان اسـم ابـن هـارون          :قـال ، غه الرسـالة  اه وبلّ جربيل وهن :
  .)٢( فسماه احلسني:قال. ه احلسنيفسم: قال. لساين عريب

  :uصفته
أنه كان شـديد البيـاض   وروي  ، ته إىل قدمه   من سر  #كان يشبه رسول اهللا     

  .)٣(لشدة بياض وجهه وحنره؛ حىت كان يهتدى إىل موضعه يف الليل املدهلم
  :$  ذكر طرف من مناقبه

                                                        
    .٩٠يف أمايل أيب طالب  ، ٤٨١٨ رقم ١٧٦/ ٣املستدرك  )١(
   .٩٥ بلفظ مقارب ألمايل أيب طالب )٢(
   .٤٢ اإلفادة تاريخ األئمة السادة )٣(
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وخـامس أهـل    ، وفاطمـة الزهـراء   ، وعلـي املرتـضى   ،  ابن حممـد املـصطفى     uهو  
  : قال سبحانه، وأثىن عليهم امللك اجلليل، الذين شهد بتطهريهم الترتيل، الكساء

& $yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7 ø9$# ö/ä. t�ÎdγsÜãƒuρ #Z��ÎγôÜs? ^) ١( 
  :وهللا القائل،  والناسِةنلون على مجيع اِجلاملفض،  فهم املطهرون من األدناس]٣٣:األحزاب[

 ــم ج ــسة هــ ــأيب مخــ ــوا الرجــــ نبــ    ـبــ
  

  روا تطهـــــريا هـــــ وطُس كـــــرامــــــ  
ــصطفى   ــد املـــ ــين أمحـــ ــاطم أعـــ    وفـــ

   
ــ   ــبوعليــــــــ ــبريارا وشــــــــ   ا وشــــــــ

  مـــــن تـــــوالهم تـــــواله ذو العـــــر     
   

ــ   ــروراش ولقّــــــ ــضرة وســــــ   اه نــــــ
  ــضيهم ــى مبغــــ ــوعلــــ ــة اللــــ   ـ لعنــــ

   
  اوأصـــــالهم املليـــــك ســـــعري  ــــــه   

،  محل احلسن واحلسني عليهما السالم ذات يوم على عاتقـه    #ويف الرواية أن النيب       
)) منكمـا  وأبوكمـا خـري   ، راكبـان أنتمـا   ونعم ال ،  نعم املطي مطيكما   ((:وهو يقول 

) ٢( ،
  :ويف ذلك ما يقول الشاعر

 ــسن ــى حـــ ــسنيأتـــ ــوا واحلـــ    الرســـ
  

ــان     ــحوة يلعبـــ ــرزا ضـــ ــد بـــ   لُ وقـــ
  فــــــــــــــــضمهما وتفــــــــــــــــدامها    

  
ــان      ــذاك املكــــ ــه بــــ ــا لديــــ   وكانــــ

ــاه    ــهما منكبــــــــ ــر وحتتــــــــ   ومــــــــ
  

ــةُ والركبــــــــــان     فــــــــــنعم املطيــــــــ
 نـزل رسـول اهللا   :ون قالـت  عن عبداهللا بن عمرو اخلزاعي عـن هنـد ابنـة اجلـ     وروينا   

 ،ومعه أصحاب له وكان من أمره يف الشاة ما قـد علمـه النـاس         ،  خيمة أم معبد   #
ا قـام  فلمـ ، ها حـر ا شـديد ا قائظًـ  وكان يوم ، يف اخليمة هو وأصحابه حىت أبردوا      الَقَفَ

                                                        
   .٢٤٢٤ رقم احلديث ١٨٨٢ص/ ٤ مسلم ج)١(
وكـرت   ، ٢١٦/ ١٣وابـن عـساكر    ، ٣٩٨٧ رقـم  ٢٠٥/ ٤واملعجم األوسـط     ، ١٨٢/ ٩ جممع الزوائد    )٢(

   .١٣٠وذخائر العقىب  ،٢٦٧٧ رقم ٦٥/ ٣والكبري  ،٣٧٦٨٥ رقم ٦٦٢/ ١٣العمال
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 كانـت إىل  ه إىل عوسـجةٍ مث مضمض فاه وجمـ ،من رقدته دعا مباء فغسل يديه فأنقامها    
فلما كان مـن الغـد أصـبحنا وقـد غلظـت تلـك العوسـجة حـىت                ، ب خيمة خالية  جان

 وساخت عروقها واخضر، وقد شذب اهللا شوكها،صارت أعظم دوحة عادية رأيتها  
 أعظم ما يكون من الكمئـة يف لـون   مث أمثرت بعد ذلك وأينعت بثمرٍ     ، ساقها وورقها 

، أكـل منـها جـائع إال شـبع        واهللا مـا    ، وطعم الشهد ،ورائحة العنرب ، الورس املسحوق 
وال أكل من ورقها بعري وال ناقة وال شاة      ، وال سقيم إال بري   ، وال ظمئآن إال روي   

 إال دوأخـصبت   ،#ورأينـا النمـا والربكـة يف أموالنـا منـذ نـزل رسـول اهللا         ،  لبنها ر
وكان من ينتابنا من حولنـا مـن   ،املباركة: فكنا نسمي تلك الشجرة ، بالدنا وأمرعت 

 )٢(يف األرض و )١(وحيملوــا معهــم، ويتــزودون مــن ورقهــا،ي يستــشفون ــاالبــواد
فلم نزل كذلك وعلى ذلـك حـىت أصـبحنا    ، فيقوم هلم مقام الطعام والشراب    ، القفار

فحزنـا لـذلك وفزعنـا لـه فمـا كـان إال       ، واصـفر ورقهـا  ، ذات يوم وقد تساقط مثرها    
فكانـت بعـد   ،  ذلـك اليـوم  فإذا هو قد قـبض يف  ،#قليال حىت جآء نعي رسول اهللا  

فلمـا  ، وأقامت على ذلك ثالثني سـنة     ،  والرائحة ِمظَوالِع )٣(ذلك تثمر دونه يف الطعم    
وذهبـت نـضارة   ،شـوكت مـن أوهلـا إىل آخرهـا      أكان ذات يوم أصبحنا فـإذا ـا قـد           

، uا حىت وافانـا مقتـل أمـري املـؤمنني    فما كان إال يسري، وتساقط مجيع مثرها  ،عيداا
ومل نزل ومـن حولنـا نأخـذ مـن     ، وانقطع مثرها، ا وال كثريبعد ذلك قليالً فما أمثرت   

فأقامت على ذلك مدة وبرهة ، ونستشفي به من أسقامنا   ، ورقها ونداوي به مرضانا   
وورقهـا ذابـل   ، ا قد انبعث مـن سـاقها دم عبـيط جـارٍ    مث أصبحنا وإذا ا يوم    ، طويلة

                                                        
  .ساقطة معهم ): أ( يف )١(
  .بدون واو ): ج( يف )٢(
  .قطة الطعم سا): ج( يف )٣(
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فبتنـا فـزعني مهمـومني    ،  عظـيم فعلمنا أن قـد حـدث حـدثٌ   ، يقطر مآء كمآء اللحم 
ويبـست الـشجرة   ، فأتانا بعد ذلك قتل احلسني بن علي عليهما السالم      ،نتوقع الداهية 

 حممـد  قـال . فـذهبت وانـدرس أصـلها    ، وجفت وكسرا الرياح واألمطار بعد ذلـك      
فلقيت دعبل بـن علـي اخلزاعـي مبدينـة الرسـول      :  وهو من رواة احلديث-ابن سهل  

عدى بنـت مالـك   فقال حدثين أيب عـن جـده عـن أمـه سـ            ، ديث فحدثته ذا احل   #
وأكلــت مــن مثرهــا علــى عهــد أمــري املــؤمنني ، اخلزاعيــة أــا أدركــت تلــك الــشجرة

  :فقلت قصيديت: قال دعبل، uعلي
ــرب ــري قــــ ــزار زر خــــ ــالعراق يــــ   بــــ

  
ــار     ــاك محـ ــن ـ ــار فمـ   واعـــص احلمـ

ــ   ــدا  مِل ــك الف ــسني ل ــا ح    ال أزورك ي
  

ــز      ــه يـ ــت عليـ ــن عطفـ ــسي ومـ   ارنفـ
ــوب ذوي النــهى      ــك املــودة يف قل   ول

  
  )١(وعلــــى عــــدوك مقتــــة ودمــــار     

إذا كان يوم القيامة كنت وولداك على ((: أنه قال# عن النيب u وروينا عن علي  
ٍقلْـــخيـــل ب ،ــاىل بكـــم إىل اجلنـــة والنـــاس  ، جـــة بالـــدر واليـــاقوتمتو فيـــأمر اهللا تعـ
))ينظرون

)٢(.  
أحـب اهللا مـن أحـب     ، نا مـن حـسني     مين وأ  حسني(( : أنه قال  # وروينا عنه 

حسني سبط من األسباط،احسين((
)٣(.  

 دخلـت علـى املـأمون وبـني يديـه         : عن عمرو بن مسعدة قال     وروينا باإلسناد 
يا أمـري املـؤمنني مـا يف        :  فقلت :قال عمرو ، وعيناه جتريان بالدموع  ، كتاب ينظر فيه  

                                                        
   .٣١وأمايل أىب طالب ، ١١٥ الديوان )١(
   .١٣٥وذخائر العقىب  ، ٢٠٦/ ٢ اجلامع الكبري املخطوط )٢(
ــم  )٣( ــن ماجــه رق م   ، ١٤٤ اب ــ ــرباين يف الكــبري رق م  ، ٢٥٨٩والط ــ م    ، ٧٠٢ورق ــ ــان رق وصــحيح ابــن حب

   .١٤٥٩٧ و ومسند اإلمام أمحد بن حنبل ٤٨٣٠واملستدرك رقم ، ٦٩٧١
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هذا مقتل أمري املؤمنني  ، يا عمرو : قال؟ هذا الكتاب الذي أبكاك ال أبكى اهللا عينك       
يـا أمـري املـؤمنني إن اخلاصـة     : فقلـت .واحلـسني بـن علـي صـلوات اهللا عليهمـا            ، علي

فتـنفس  : قـال ؟ فما يقول أمري املؤمنني يف أهـل الكـساء      ، والعامة قد كثرت يف أمرمها    
ــٍه:مث قــال، الــصعدآء ــا عمــرو هي ــرة املرســل األو،  اهللاهــم واهللا آلُ،  ي  يعــين -اهوعت

وغيث كـل  ، وحبور بغاة الندى ، ظالم الدجى  )١(وروبد، وسفينة النجاة ، uمإبراهي
وأخي ،وأمري املؤمنني، وقاصم املعتدين، ومبيد املشركني، وأشبال ليث الدين  ، الورى

هــــم واهللا املعلنــــو ، صــــلوات اهللا عليــــه وعلــــيهم أمجعــــني، رســــول رب العــــاملني
، ظحـ ظ والجحـ ال لُ، دىن عـن الـر  والناكبو،واملعلمو اجلدوى،و اهلدى واملسر،التقى
غيــوث ،وســادات ســادات،هامــات هامــاٍت، ظقُــويف كــل مــوطن ي،ظلُــ غُظٌظُــوال فُ

مـا يف   ، الناضرة )٢(والوجوه الزاهرة ،أولو األحساب الوافرة  ، وليوث غاباتٍ  ،جاراٍت
 عودهم خووال يف زندهم قِ   ، رصوال يف صفوهم كَ   ، ردمث ذكر احلـسن واحلـسني      ، ر

ونظـم  ، كفـيض الغـرتني  ، اخلـدين  يف حلبـة ، فهمـل منـه دمـع العـني    ، يهمـا الـسالم  عل
ــسمطني ــرطني  ،)٣(الـ ــن القـ ــي مـ ــال، وهـ ــى :مث قـ ــدري دجـ ــا واهللا كبـ ــسي ،مهـ ومشـ

ومهـا  ،وحبـري نـدى   ،وكهفـي تقـى   ،وطـودي حجـى   ،ورحمي لواء ،وسيفي لقاء ،ضحى
 التحــرمي ولــدا بــني،والناصــرا ديــن اهللا تعــاىل، ومثرتــا فــؤاده ،#رحيانتــا رســول اهللا 

، والفقه والربهان، رضيعا لبان الدين واإلميان، ودرجا بني التأويل والترتيل  ، والتحليل
ولدما البتول الصادقة بنـت خـري الـشباب    ، سيدا شباب أهل اجلنة   ، وحكمة الرمحن 

؟ فهل هلـؤآلء مـن عـديل   ، وناغامها جربيل ، وربامها الرسول ،ومسامها اجلليل ،والكهول

                                                        
  .وبدر ): أ ( يف)١(
  .ساقطة الزاهرة ): ج( يف )٢(
  .السبطني وأظنه تصحيف ): أ( يف )٣(
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ومل ، قتلهم األدعياء وخذلتهم األشـقياء  ، وخزنة األوصيآء ، ثة األنبياء ور،  أتقياء بررةٌ
ترويـل هلـا مـاذا أتـت     ، ومل حتذر النقمة  ، ومل حتفظ احلرمة  ، األمة من قتل األئمة    ِوع !

 ــن تعر ــسخط م ــلٍ ! ن ســعتيف رضــى مــ ! ضــتب ــا قلي ــت دني ــا عظيمطلب ــٍري، ه  حق
ِو، هاجسيمروإذا القبـور  ، وإذا اجلحـيم سـعرت  ، إذا اجلنـة أزلفـت   ،  املعـاد أغفلـت    د
، رفتعن روح اجلنـان ونعيمهـا صـ       ، متِرويل هلا ماذا ح   ، وحلساا مجعت  ،بعثرت

، طعمـت ومـن الـضريع والزقـوم أُ   ، ريتوإىل اجلحيم صـ ، بتيلدان واحلور غُوعن الوِ 
    ويف األغالل  ، رنتومع الشياطني واملنافقني قُ   ، قيتومن املهل والصديد والغسلني س

 فقلت، وشهيقه )١(وكثر حنيبه، مث مهلت عيناه  ، ويل هلا ماذا أتت   ، دتفِّواحلديد ص :
ولكـين أبكـي   ، نعـم إنـه لـشفآء   : فقـال ، يا أمري املؤمنني يـشفيك مـا إليـه صـار القـوم        

  :ألشجان وأحزان حتركها األرحام وقال
ــب   ــن تائــــ ــة مــــ ــل التوبــــ   ال تقبــــ

  
ــبِ    ــن أيب طالـــــ ــب ابـــــ    يفإال حبـــــ

    الزمحــــــــب علــــــــي واجــــــــب   
  

ــبِ     ــق الـــــــــشاهد والغائـــــــ   عنـــــــ
ــول اهللا حِ    ــو رســ ــأخــ ــدىفلْــ    اهلــ

  
  ــصاحِبواألخ ال ي ــدل بالــــــــ   عــــــــ

ــ   ــا يف الفــــضل يومــ ــو مجعــ ــدلــ   ا لقــ
  

ــبِ      ــة الراغــــ ــوه رغبــــ ــال أخــــ   نــــ
  بعــــــد علــــــي حــــــب أصــــــحابه     

  
  مـــــا أنـــــا بـــــاملزري وال العائـــــبِ     

  إن مــــال عنــــه النــــاس يف جانــــب     
  

ــبِ      ــدهر يف جانـــ ــه الـــ ــت إليـــ   ملـــ
ــه الــــــسنة مقبولــــــة        جــــــآءت بــــ

  
ــِب   ــة اهللا علـــــــــى الناصـــــــ   فلعنـــــــ

ــم     ــا هلـــــ ــرض علينـــــ ــهم فـــــ   حبـــــ
  

ــبِ    ــج الزم واجــــــ ــل حــــــ   كمثــــــ
  

                                                        
  .بزيادة ونشيجه ): أ( يف )١(
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ملـا ثقـل رسـول اهللا    :  قـال u عن زيد بن علي عن أبيه عـن جـده عـن علـي      وروينا
فجعـل  :  ادعـوا يل احلـسن واحلـسني قـال    : مبن فيه قـال   والبيت غاص ،  يف مرضه  #

 # وجـه رسـول اهللا   يرفعهمـا عـن   u فجعل علي    :قال، يلثمهما حىت أغمي عليه   
فإنـه سيـصيبهما بعـدي    ، دعهما يتمتعـان مـين وأمتتـع منـهما      : فقال،  ففتح عينيه  :قال
، إين خلفـت فـيكم كتـاب اهللا وسـنيت وعتـريت أهـل بــييت      ، أيهـا النـاس  : مث قـال ، ةٌرثَـ أَ

أما إن ذلك لـن  ، واملضيع لسنيت كاملضيع لعتريت   ، فاملضيع لكتاب اهللا كاملضيع لسنيت    
))اللقاء على احلوضيفترقا حىت 

)١(.  
   ومدة ظهوره وانتصابه باألمرuبيعته 

وامتنـع مـن   ، وطلب بالبيعة ليزيد، من املدينة حني ورد نعي معاوية  uخرج
ودخلـها ليلـة اجلمعـة    ، ذلك يوم األحد لليلتني بقيتا مـن رجـب سـنة سـتني إىل مكـة           

 وهو -ب ووردت عليه كتب أهل الكوفة كتاب بعد كتا  ، لثالث خلون من شعبان   
وملا وافته بيعـة أهـل الكوفـة خـرج مـن      ،  بالبيعة يف ذي احلجة من هذه السنة     -مبكة  

  .مكة سائرا إليها لثمان خلون من ذي احلجة
، إىل العراق خطب أصـحابه فحمـد اهللا وأثـىن عليـه            أنه ملا أراد اخلروج    وروي

، كصبابة اإلنـآء فلم يبق إال صبابة ،  إن هذه الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها      :مث قال 
، نـهى عنـه  وأن الباطـل ال ي ، ال يعمل بـه  أال ترون أن احلق   ،  كاملرعى عيٍش وخسيس

واحليـاة مـع الظـاملني إال    ، فـإين ال أرى املـوت إال سـعادة       ، ب املـرؤ يف لقـاء ربـه       غَريِل
ولـو  ،  قـد مسعـت مقالتـك هـديت    :فقام إليـه زهـري مـن القـني العجلـي فقـال        . شقاوة

                                                        
اإلمــام زيــد  ومــسند، ٣٤٣٨ بـرقم  ٣/٣٧٤والطــرباين يف األوســط ، ٢٤٠٨بـرقم   أخرجـه اإلمــام مــسلم  )١(

، ١١١٣١بـــرقم  ٤/٣٧وابــن حنبــل   ، ٢/١٤٨والبيهقــي يف الـــسنن  ، ٣٣١ - ١/١٤٣والــشجري  ، ٤٠٤
  .٢/٤٣٢ والدارمي ٩/١٦٢وجممع الزوائد ، ٣٨١ - ١/٣٨٠وكرت العمال ، ٣٧٨٨ برقم ٦٢٢والترمذي 
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الخترنا ، وكان يف اخلروج مواساتك ونصرتك، دين وكنا فيها خملّ  ةًكانت الدنيا باقي  
ا مث فجزاه احلسني بن علي عليهما الـسالم خـري  ، اخلروج منها معك على اإلقامة فيها 

  :قال
    علـى الفـىت    سأمضي وما باملوت عـار   

  
ــ     ا وجاهـــد مـــسلماإذا مـــا نـــوى حقـ

ــسه    ــصاحلني بنفـ ــال الـ ــى الرجـ   وواسـ
  

  ــا، اوفــــارق مثبــــور   رب جمرمــــاوحــ
ــك داءً     ملَوإن مت مل أُ، فإن عشت مل أندم   ــى ب ــا كف ــيش وترغم   )١( أن تع

مـن احلـسني بـن علـي إىل     : فلما نزل بستان بين عامر كتب إىل حممد أخيه وأهل بيته       
   :حممد بن علي وأهل بيته أما بعد

  .والسالم، وإن ختلفتم عين مل تلحقوا النصر، فإنكم إن حلقتم يب استشهدمت
مـن  : uفقال له احلـسني     ، استقبله الطرماح الطائي الشاعر    )٢(بالةا واىف ز  فلم

يـا ابـن   : قـال ؟  كيـف وجـدت أهـل الكوفـة          :قـال ، مـن الكوفـة   : قـال ؟ أين خرجت 
  .)٣(وسيوفهم عليك،رسول اهللا قلوم معك
 علـى ألـسنتهم      لغـو  ينوالـد ، الناس عبيد الـدنيا   ،  صدقت :uفقال له احلسني    

ت معائشهم فإذا امتحنوا بالبالء قلَّحيوطونه ما درانون الدي.  
 واهللا  كـرب :قـال ،  بكـربالء :قـالوا ؟ يف أي موضع حنن: فلما واىف كربالء قال   

  :مث أقبل يف جوف الليل يتمثل ويقول، ومهراق دمآئنا، هاهنا مناخ ركابنا، وبالء
    لــــك مــــن خليــــلِ  فيــــا دهــــر أُ 

  
  كـــــم لـــــك باإلشـــــراق واألصـــــيِل  

  
                                                        

، ٢٨٣٢ رقــم ١١٤/ ٣والطــرباين يف الكــبري  ، ١٩٣/ ٩وجممــع الزوائــد  ، ٤٠٤/ ٥ الطــربي يف تارخيــه )١(
  . ٩١وأمايل أيب طالب ص ، ٢٨١/ ٣والكامل البن األثري  ، ١٤٩وذخائر العقىب 

  . اسم موضع بالكوفة )٢(
   .٩٢ ، ٩١ وأمايل أيب طالب ٣/٢٨١والكامل يف التاريخ البن األثري  ،٤٠٥/ ٥ الطربي يف تارخيه )٣(
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ــن ميــــــ  ــاحٍب ٍتمــــ ــِلوصــــ    قتيــــ
  

  والــــــــدهر ال يقنــــــــع بالبــــــــديل    
   ــي ــل حـ ــالكوكـ ــسبيل سـ    الـ

لـو تـرك القطـا    : uفقال  ؟ لعلك ختربنا بأنك تغصب نفسك    : فقالت له أخته زينب     
  .)١(لنام

 - أنه ملا بلغ بستان بـين عـامر لقـي الفـرزدق بـن غالـب          uويف بعض أخباره    
وذلـك يـوم    ؟ لـك عـن املوسـم     مـا أعج  ؟  أين تريـد يـا ابـن رسـول اهللا          :فقال، الشاعر
تركـت  : قـال ؟ فـأخربين يـا فـرزدق اخلـرب    ، ا أخذًتذْ لو مل أعجل ألخِ    :فقال، التروية

حىت u احلسني مث مر. قين اخلرب صد:قال، وسيوفهم مع بين أمية  الناس قلوم معك  
إذا كان مكانه الذي كان فيه من بستان بين عـامر مبرحلـة أو مـرحلتني لقـي عبـداهللا             

أريد الكوفة فإن أهلها    : قال؟ أين تريد يا ابن رسول اهللا     : فقال له ، ع العدوي بن مطي 
والبلـد احلـرام والـشهر     فإين أنشدك يا ابن رسـول اهللا بالبيـت احلـرام   : قال، كتبوا إيلَّ 

: قال، ضت نفسك هلم ليقتلنكفواهللا لئن عر؛ )٢(احلرام أن تعرض نفسك لبين مروان   
  .)٣( uفمضى على وجهه 

أن احلـسني بـن علـي عليهمـا     :  عن زيد بن علي عن أبيه عليهم الـسالم    وروينا
 املـوت علـى   طَّخـ ،  أيها النـاس :مث قال، السالم خطب أصحابه فحمد اهللا وأثىن عليه     
مــا أولعــين بالــشوق إىل أســاليف اشــتياق ، بــين آدم كخــط القــالدة علــى جيــد الفتــاة 

يه كأين أنظر إىل أوصـايل  ا أنا الق يل مصرعوإنّ، وأخيه u إىل يوسف    uيعقوب  
                                                        

والكامــل  ، ١١٣ومقاتــل الطــالبني  ،٣٢٠/ ٥والطــربي يف تارخيــه  ، ١٩٢ – ١٩١/ ٨ البدايــة والنهايــة )١(
   .٩٢وأمايل أيب طالب  ، ٢٨٦ – ٢٨٥/ ٣البن األثري 

ومـا انتقـل   ، واألوىل لبين أمية ؛ ألن امللك ما يزال يف البيـت الـسفياين األمـوي     ....  هكذا ورد يف النسخ      )٢(
  . إىل البيت املرواين األموي إال فيما بعد 

   .٢٧٦/ ٣ الكامل يف التاريخ الين األثري )٣(
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   تقطعها وحوش الفلوات غرب ِر، قد مألت مين أكراشها، اا وعفررضانا أهـلَ ى اِهللاض  
 هتـ مر ح# عن رسول اهللا    لن تشذّ ، ليوفينا أجور الصابرين  ؛ البيت نصرب على بآلئه   

أعضاؤه وهي جمموعة يف حظرية القدس      ولن تفارقه ، هوعترت، م عينـه   تقر ،   وتنجـز
مث ، ا إن شـآء اهللا تعـاىل   غـد من كان فينا باذال مهجته فلريحل فـإين راحـلٌ    ، هلم عدته 

  .)١(ض إىل عدوه
،  قـد حبـسنا أنفـسنا عليـك      :وقـالوا ،  ملا أتته رسـل أهـل الكوفـة        uوقد كان   

 إىل مسلم بن عقيـل ابـن عمـه     uفبعث  ، فاقدم إلينا ، ولسنا حنضر اجلمعة مع الوايل    
فخـرج  ، ا خرجت إلـيهم  فإن كان حقة فانظر ما كتبوا به إيلَّ سر إىل الكوف  : فقال له 

ة فأصـام عطـش فمـات      ا بـه يف الربيـ     فأخذ منها دلـيلني فمـر     ، مسلم حىت أتى املدينة   
 أن uفكتـب إليـه احلـسني    ،  يـستعفيه uفكتب مـسلم إىل احلـسني      ، أحد الدليلني 

، قـال لـه عوسـجة   فرتل على رجل من أهلـها ي ، فخرج حىت قدمها  ، امض إىل الكوفة  
فقـام رجـل ممـن    ، فبايعه منهم اثنا عشر ألفا، فلما حتدث أهل الكوفة مبقدمه دنوا إليه  

فقـال  ،  إنك لـضعيف أو متـضعف قـد فـسد الـبالد     :فقال له، يهوى يزيد إىل النعمان 
ا يف معـصية   من أن أكون قوي  إيلّ ا يف طاعة اهللا عز وجل أحب       أكون ضعيفً  :النعمان

، معاويـة  فكتب بقولـه إىل يزيـد بـن   ، ا ستره اهللا عز وجل  ألهتك ستر  وما كنت ، اهللا
 :فقـال لـه  ، قد كان يستشريه فأخربه اخلـرب ، )٢(سرجون: فدعى يزيد موىل له يقال له 

ـ فاقْ: قال، نعم:  من معاوية لو كان حيا قال  قابالً أكنتمـين إنـه لـيس للكوفـة إال     لْب 
وكـان  ،  بعزلـه وقد كان هـم ، ازيد عليه ساخطًوكان ي، )٣(عبيداهللا بن زياد فوهلا إياه 

                                                        
   .١٩٩وأمايل أيب طالب  ، ٣٧٢ املصابيح )١(
  . غالم أبيه معاوية )٢(
   .١٦٤/ ٨البداية والنهاية البن كثري  )٣(
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وكتب إليـه أن    ، وأنه قد واله الكوفة مع البصرة      )٢(فكتب إليه برضاه   )١(على البصرة 
فأقبـل عبيـداهللا يف وجـوه أهـل البـصرة حـىت       ، يطلب مسلم بن عقيل فيقتله إن وجده 

 : وقـالوا فـال ميـر علـى جملـس مـن جمالـسهم فيـسلم علـيهم إال              ، امتلثمـ  )٣(قدم الكوفة 
وهـم يظنـون أنـه احلـسني بـن علـي عليهمـا        ، وعليك السالم يا ابـن بنـت رسـول اهللا      

اذهب : له فقال،  له فأعطاه ثالثة آالف درهم   فدعى موىلً ، السالم حىت نزل بالقصر   
حىت تسأل عن الرجل الذي يبـايع أهـل الكوفـة فأعلمـه أنـك رجـل مـن أهـل محـص              

فخـرج الرجـل فلـم يـزل يتلطـف      ، ه ليقوى بـه   وهذا مال فادفعه إلي   ، جئت هلذا األمر  
  فقال له الشيخ  ، فلقيه فأخربه اخلرب  ،  على شيخ يلي البيعة    لَّويرفق حىت د: ين  لقد سـر

وأمـا  ، ين من ذلك فما هداك اهللا عز وجـل لـه       فأما ما سر  : ولقد سآءين ، لقاؤك إياي 
، ال وبايعـه فأدخلـه علـى مـسلم فأخـذ منـه املـ      ، ما سآءين فإن أمرنا مل يستحكم بعـد  

وحتول مسلم بن عقيل حـني قـدم عبيـداهللا مـن الـدار الـيت          ،ورجع إىل عبيداهللا فأخربه   
  .كان فيها إىل مرتل هانئ بن عروة املرادي
ا مـن أهـل    خيـربه ببيعـة اثـين عـشر ألفًـ     uوكتب مسلم بن عقيل إىل احلـسني     

هانئ بن عروة ما بال : وقال عبيداهللا لوجوه أهل الكوفة   :قال،الكوفة ويأمره بالقدوم  
فـأتوه وهـو   ، وأنـاس منـهم  ،  فخرج إليه حممد بن األشعث  :قال! ؟مل يأتين فيمن أتاين   

فلـم يزالـوا بـه حـىت     ،  إن األمـري قـد اسـتبطأك فـانطلق إليـه     :فقـال لـه  ، على باب داره 
فلمـا نظـر إليـه قـال        ، وعنـده شـريح القاضـي     ، ركب معهم فدخلوا به علـى عبيـداهللا       

                                                        
  .ساقطة وكان على البصرة ): أ( يف )١(
  .ترضاه ): ج( يف )٢(
  .املدينة ): ج( يف )٣(
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مـا  :قـال ؟ أين مـسلم ، يا هانئ: فلما سلم عليه قال له   ، )١( أتتك حبائن رجاله   :لشريح
أصـلح اهللا   : قـال  ،فلما رآه قطع بـه    ، فأمر عبيداهللا صاحب الدراهم فخرج إليه     ،أدري
: قـال ، ائتين بـه  :قال، ولكنه جآء فطرح نفسه علي، واهللا ما دعوته إىل مرتيل  ، األمري

    فـأدنوه فـضربه بالقـضيب    ، إيلَّأدنـوه  : قـال ،  مارفعتهما عنه  واهللا لو كان حتت قدمي
وقـال  ، فع عـن ذلـك  ه فـد رطي ليـستلَّ وأهوى هانئ إىل سيف شـ  ، فشجه على حاجبه  

وخـرج اخلـرب إىل مـدحج    ، بس يف جانـب القـصر   وأمر به فحـ   ،  اهللا دمك  قد أحلّ : له
    لَفإذا على باب القصر جمـدحج :فقـالوا ؟ ما هذا : فقال،  مسعها عبيداهللا بن زياد   ةٌب  ،

وبعـث عينـا إليـه مـن     ،  اخرج إلـيهم فـأعلمهم أين إمنـا حبـسته ألسـائله       :يحفقال لشر 
 ،يـا شـريح اتـق اهللا فإنـه قـاتلي     :فقال هـانئ ، فمر شريح انئ: مواليه يسمع ما يقول   

منــا حبـسه األمــري  إ، ال بــأس عليـه : فخـرج شـريح حــىت قـام علــى بـاب القــصر فقـال     
وأتى مـسلم اخلـرب فنـادى       ، واقفتفر، صدق ليس على صاحبكم بأس    : فقالوا، ليسائله
ــشعاره ــ، م مقدمــهفقــدِّ، اآلف مــن أهــل الكوفــة  فــاجتمع إليــه أربعــة ، ب أ ميمنــة وهي
ــسرة ــداهللا ، ومي ــب إىل عبي ــار يف القل ــة    ، وس ــل الكوف ــداهللا إىل وجــوه أه ــث عبي وبع

فانتهى إىل بـاب القـصر أشـرفوا مـن       ، فلما سار إليه مسلم   ، فجمعهم عنده يف القصر   
فجعـل أصـحاب مـسلم يتـسللون     ، فجعلوا يكلموم ويردوم ، رهمفوقه على عشائ  

فلما رأى مسلم أنـه  ، افلما اختلط الظالم ذهب أولئك أيض، حىت أمسى يف مخسمائة 
   فقـال هلـا   ، فخرجت إليه امـرأة   ، فأتى بابا فرتل عليه   ، د يف الطرق  قد بقي وحده ترد :

، ت فـإذا هـو علـى البـاب    فسقته مث دخلت فمكثت ما شآء اهللا مث خرجـ  ؛ اسقيين ماء 
 أنا مسلم بـن عقيـل فهـل عنـدك       :فقال، يا عبداهللا إن جملسك جملس ريبة فقم      : قالت

                                                        
   .٣٨/ ١املستقصي يف أمثال العرب . للساعي على نفسه باحلني :  مثل يقال)١(
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فلمـا علـم بـه الغـالم     ،وكان ابنها موىل حملمد بن األشـعث     ، ادخل نعم: قالت؟ مأوى
فبعـث عبيـداهللا عمـرو بـن حريـث        ، فانطلق حممد إىل عبيد اهللا فأخربه     ، انطلق فأخربه 

فلمـا  ، فلم يعلم مسلم حىت أحـيط بالـدار  ، شرطته إليه ومعه حممداملخزومي صاحب   
، رأى ذلك مسلم خرج إليهم بسيفه فقاتلهم فأعطـاه حممـد األمـان فـأمكن مـن يـده          

إىل أعلـى القـصر فـضربت عنقـه وألقـى       فجاء به إىل عبيداهللا بن زياد فأمر به فأصـعد  
  :)١(وقال شاعرهم، وأمر انئ فسحب إىل الكناسة فصلب هناك، جثته إىل الناس

ــوت    ــا املـ ــدرين مـ ــت ال تـ ــإن كنـ   فـ
  

   بالسوق وابن عقيلفانظري إىل هانٍئ  
ــبحا  ــري فأصـــ ــر األمـــ ــاما أمـــ   أصـــ

  
ــبيل    ل سـ ــ ــسعى بكـ ــن يـ ــث مـ   أحاديـ

ــاليج آمنـــــ     ــآء اهلمـــ ــب أمســـ   اأتركـــ
  

ــل     ــذحج بقتيـــ ــه مـــ ــد طلبتـــ   )٢(وقـــ

ة أميـال   بكتاب مسلم إليه حىت إذا كان بينـه وبـني القادسـية ثالثـ            u احلسني   وأقبل  
 ارجـع  : قـال لـه   ،أريد هذا املصر: قال؟  أين تريد:التميمي فقال له   بن يزيد    لقيه احلر

      ا أرجـوه  فإين مل أدع لك خلفي خـري ، وكـان معـه إخـوة مـسلم بـن        ،  أن يرجـع   فهـم
ال خـري يف احليــاة  : فقــال، واهللا ال نرجـع حــىت نـصيب بثأرنــا أو نقتـل   : فقــالوا عقيـل 

فلمـا رأى ذلـك عـدل إىل كـربالء     ، خيل عبيـداهللا بـن زيـاد    فلقيه أول   ، بعدكم فسار 
، فرتل وضـرب أبنيتـه  ، وأسند ظهره إىل قصب أو خالف اليقاتل إال من وجه واحد       

    اوكان أصحابه مخسة وأربعني فارس ،وكان عمر بن سعد بن    ، ا من مائة راجل   وحنو
، هـذا الرجـل  اكفـين  : فقـال ، اوعهـد إليـه عهـد    أيب وقاص قد واله عبيداهللا بـن زيـاد       

فلمـا أصـبح   ، فأخره فنظـر يف أمـره     ، فأنظرين الليلة : قال، فأىب أن يعفيه  ، اعفين: فقال
فلمـا  ،uفتوجـه عمـر بـن سـعد إىل احلـسني بـن علـي           ، غدا عليه راضيا مبـا أمـره بـه        

                                                        
   .١٦٦ – ١٦٥ البداية والنهاية )١(
   .٢٧٥ – ٢٧٤/ ٣البن األثري والكامل  ، ١٦٩/ ٨ البداية والنهاية )٢(
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، وين فـأحلق بـالثغور  عدإما أن تـ  : من ثالثاختر واحدةً :uقال له احلسني    ، )١(أتاه
فقبـل  ، وإما أن تدعوين فأنصرف من حيث جئـت ، هب إىل يزيدوإما أن تدعوين فأذ  
ال وال كرامـة   : فكتب إليه عبيداهللا  ، فكتب إىل عبيداهللا ابن زياد    ، ذلك عمر بن سعد   

ال واهللا ال يكـون  : فقـال احلـسني ابـن علـي عليهمـا الـسالم      ، حىت يضع يده يف يـدي   
٢(اذلك أبد(.  

  :uأوالده 
 وهو األصغر يف قول الكلـيب    ،  من الطالبية  وكثري،  يف قول العقيقي   علي األكرب 
ولد لسنتني بقيتا من خالفة ،  العقبوله. وكثري من أهل النسب، ومصعب بن الزبري  

قتـل مـع   . وعبداهللا بن احلسني.  عن جده أمري املؤمنني عليهما السالم      وروى. عثمان
 ألصـغر وعلـي ا . وأمهما واحـدة  ، أبيه بالطف جآءته نشابة وهو يف حجر أبيه فقتلته        

وهو األكرب يف قول من ، قتل مع أبيه، وكثري من الطالبية ال عقب له يف قول العقيقي 
: وأمها، ليلى ابنة أيب مرة ابن عروة بن مسعود الثقفية: وأمه، ذكرنا من أهل النسب

وهلـذا نـاداه رجـل مـن أهـل      ، ميمونة ابنة أيب سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مشس         
 إن لـك رمحـا بـأمري    :وقال لـه ، ني يدي أبيه صلوات اهللا عليه  الشام حني برز للقتال ب    

فقـال  ! فإن شـئت أمنـاك    ، وهو يريد رحم ميمونة ابنة أيب سفيان      ، املؤمنني يعين يزيد  
  .)٣(تلوقاتل حىت قُ!  أحق أن ترعى# ويلكم لقرابة رسول اهللا :له

                                                        
  .أراه ): ج( يف )١(
ــظ آخـــر يف الكامـــل البـــن األثـــري   ،١٨٣/ ٨والبدايـــة والنهايـــة  ،٣/٣٠٨ ســـري أعـــالم النـــبالء )٢( ورد بلفـ
 ورفـضه  uهـذه الروايـة تنـاقض شـجاعة اإلمـام احلـسني         ،٣١٩/ ٢وذيب التهـذيب     ، ٢٨٨ -٣/٢٨٧

   .٨١ -٨٠ومقاتل الطالبني ، ٤٣٠ة  اإلفادة يف تاريخ األئمة الساد)٣(  للذل
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نسب وذكر بعض أهل ال   ، وأمه بلوية من بلي بن قضاعة     ، ا صغري جر د وجعفر
  .)١(وليس يعرفهما الطالبيون، اوحممد، إبراهيم

 األكـرب يف قـول    علـي بـن احلـسني     :  لواحد وهو  uوالعقب من ولد احلسني     
  .واألصغر يف قول كثري من أهل النسب، الطالبية

 وأمها أم إسحاق ابنـة طلحـة بـن عبيـداهللا عقبـها يف ولـد             فاطمة :ومن البنات 
 ولـد عبـداهللا بـن عمـرو بـن عثمـان امللقـب          ويف، احلسن بـن احلـسن عليهمـا الـسالم        

ألنـه كـان ال جيلـس معهـا أحـد جلماهلـا             ؛ ومسيـت اجلربـا   ، وأمها اجلربـا  . )٢(فطرباِمل
صـاحب   )٣(وحسنها فلما حتامى النسآء اجللوس معها شبهت بالناقة اجلربا اليت حيمي          

  .وهي اجلربا ابنة قسامة بن رومان من طي ، اإلبل إبله عنها
وسكينة ، الرباب ابنة امرئ القيس بن عدي بن أوس: وأمها،  آمنة:ا وامسهوسكينة

بن عبداهللا بن حكيم ابن حزام بن خويلد بن  انقرض عقبها إال من ولد عبداهللا بن عثمان
  .)٤(وربيحة، اوحكيم ،فإا ولدت له عثمان امللقب بقرين، أسد بن عبدالعزى

   وموضع قبره وما يتصل بذلكuمقتله 
  الويل، يقتل ابين احلسني بظهر الكوفة(( : أنه قال# لنيبروينا عن ا 

 حتـشر ابـنيت فاطمـة       ((: أنـه قـال    #وعنـه    ))ومـن تـرك نـصرته     ، لقاتله وخاذلـه  
يـا جبـار     يـا عـدل  :فتعلق بقائمة من قوائم العرش وتقول، ومعها ثياب مصبوغة بدم 

)) فيحكم البنيت ورب الكعبة#قال ، احكم بيين وبني قاتل ولدي
) ٥(.    

                                                        
   .٤٤ اإلفادة تاريخ األئمة السادة )١(
  .لقبب به حلسنه :  اِملطرف)٢(
  . متنع ): أ(يف  )٣(
   .٤٤ اإلفادة )٤(
  ومشس األخبار، وأورده السمهودي يف جواهر العقدين  ، ٤٦٠ مسند علي بن موسى الرضى ص)٥(
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 uاحلـسني احلـسين     وروينا من أمايل السيد املرشد بـاهللا أيب عبـداهللا حيـىي بـن             
خـرج علينـا   : قـال ، يرفعه إىل عبداهللا بن عمرو بـن العـاص أن معـاذ بـن جبـل أخـربه        

  أنا حممد أوتيت فواتح الكالم((:  متغري اللون فقال#رسول اهللا 
ليكم بكتاب اهللا عز هب يب فعفإذا ذُ، وخوامته فأطيعوين ما دمت بني أظهركم    

كتـاب مـن   ، أتتكم الروح والراحـة   ، أتتكم املوتة ، وا حالله وحرموا حرامه   وجل أحلُّ 
تناسـخت  ،  جـاء رسـل  لٌسـ كلمـا ذهـب ر  ، أتتكم فنت كقطـع الليـل املظلـم    ،اهللا سبق 

  أمـسك  . وخرج منها كمـا دخلـها  ، رحم اهللا من أخذها حبقها    ، اكًلْالنبوة فصارت م
مث ذرفـت  ، يزيـد ال بـارك اهللا يف يزيـد   :  فلما بلغت مخسة قـال : قال ))يا معاذ وأحص  

والـذي نفـسي   ،  بقاتلـه وأخـربت ، تيت بتربتـه  احلسني وأُ  عي إيلَّ ن: مث قال ، #عيناه  
وسلط ، بيده ال يقتل بني ظهراين قوم ال مينعونه إال خالف اهللا بني صدورهم وقلوم

ف اخ آل حممد من خليفـة مـستخلَ      واها لفر : مث قال  ،اوألبسهم شيع  ،عليهم شرارهم 
))مترف يقتل خلفي وخلـف اخللـف      

: قـال ، فلمـا بلغـت عـشرة   ، أمـسك يـا معـاذ     )١ (
يـسأل اهللا  ، يبوء بدمـه رجـل مـن أهـل بيتـه     ، الوليد اسم فرعون هادم شرائع اإلسالم    

بعـد  : مث قـال ، وشبك بـني أصـابعه  ، واختلف الناس فكانوا هكذا   ، سيفه فال غماد له   
ويلي عليهم رجل مـن ولـد   ، وفيه هالكهم، وقتل ذريع،  سريعموتالعشرين ومائة   

  .)٢(العباس

                                                                                                                                                   
 ١١٨.  
مـن خليفـة   # فـراخ آل حممـد   ،  ويح الفـراخ  ((: ٢١لإلمام اهلادي ص   روي يف درر األحاديث النبوية       )١(

   .٣٥٤واملصابيح ، ))مستخلف وعتريف مترف يقتل خلفي وخلف اخللف 
   .٢٨٦١ رقم ١٢٠/ ٣واملعجم الكبري للطرباين  ، ٩/١٩٠ جممع الزوائد )٢(
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 عليه نصف عذاب    قاتل احلسني يف تابوت من نارٍ     (( :أنه قال  # وروينا عنه  
حـىت يقـع يف   ،  يف النـار مـنكسٍ ، ت يداه ورجاله بسالسل من نـار   دقد ش ، أهل النار 

 ذائـق  وفيهـا خالـد  ،  نتنـه ة ريٍح شدوله ريح يتعوذ أهل النار إىل رم من  ، قعر جهنم 
الويل هلـم مـن عـذاب       ، ويسقى من محيم جهنم   ، ال يفتر عنهم ساعة   ، العذاب األليم 
))اهللا عز وجل

) ١(.  
دخـل احلـسني بـن علـي عليهمـا الـسالم       :  رمحها اهللا قالت وروينا عن عائشة   

 ولعب بكَن وهو م#فرتل على رسول اهللا   ،  وهو يوحى إليه   #على رسول اهللا    
ومـايل  يـا جربيـل   : قـال ؟ ه يـا حممـد   أحتبـ :#فقـال جربيـل لرسـول اهللا    ، على ظهره 

،  بيـضاء فمد جربيل يـده فأتـاه بتربـةٍ   ، له من بعدكتك ستقتفإن أم: قال! الأحب ابين 
 مـن عنـد   #فلمـا ذهـب جربيـل     ، فامسها الطَّ و، يف هذه األرض يقتل ابنك    : الفق

يا عائـشة إن  : والتربة يف يده وهو يبكي فقال    #خرج رسول اهللا    ،#رسول اهللا   
مث ، وأن أمـيت سـتفتنت بعـدي     ، جربيل أخربين أن احلسني إبين مقتول يف أرض الطـف         

    وهـو  ، وأبو ذر ، وعمار، وحذيفة، وعمر،  وأبو بكر  ،خرج إىل أصحابه ومنهم علي
يقتـل  أخـربين جربيـل أن ابـين احلـسني          : قـال  ؟بكيك يـا رسـول اهللا      ما ي  :يبكي فقالوا 

  .)٢( أن فيها مضجعه$فأخربين جربيل ، وجآءين ذه التربة، بعدي بأرض الطف
أ عمـر بـن سـعد أصـحابه حملاربـة احلـسني        إىل حماربة القوم وعبu     اضطر   وملا
u ،وأقام الرايات يف مواضعها   ، بهم مراتبهم ورت ،أ أصـحاب امليمنـة وامليـسرة     وعب ،

                                                        
يض القــدير وغــريه وأورده املنــاوي يف فــ،مــن شــدة نتنــه :  بلفــظ٤٧٠ مــسند علــي بــن موســى الرضــا ص)١(

  .بألفاظ قريبة 
 ١٨٠/ ١٠وأمحـد يف مـسنده    ، ١٤٧وذخائر العقىب  ، ٢١٧ -٨/٢١٦ يف البداية والنهاية بلفظ مقارب       )٢(

   .١٨٧/ ٩وجممع الزوائد  ،٢٨١٣ برقم ١٠٦/ ٣والطرباين يف الكبري  ، ٢٦٥٨٦رقم 
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 مـن كـل جانـب حـىت جعلـوه      u باحلسني وأحاطوا،  اثبتوا :وقال ألصحاب القلب  
فاستنـصتهم فـأبوا أن ينـصتوا حـىت قـال       ،  حىت أتى النـاس    uفخرج  ، يف مثل احللقة  

فـإين إمنـا أدعـوكم إىل سـبيل     ؛  ويلكـم مـا علـيكم أن تنـصتوا يل فتـسمعوا قـويل           :هلم
، ومن عصاين كـان مـن املهلكـني   ، فمن أطاعين كان من املهتدين واملرشدين ، الرشاد

وملئت ، عطياتكم من احلرام )١(فقد اجنزلت، غري مستمع قويل،اص ألمريوكلكم ع
فـتالوم  ؟ أال تـستمعون ؟ ويلكم أال تنـصتون ، بع على قلوبكمفطُ، بطونكم من احلرام 

:  فـيهم uفقـام احلـسني     ، فأنـصتوا ، أنصتوا له : أصحاب عمر بن سعد بينهم وقالوا     
، ا لكم أيتها اجلماعة وترحـا  تب:مث قال، #وصلى على النيب    ، فحمد اهللا وأثىن عليه   

سللتم علينا  ، ينفأصرخناكم موجزين مستعد   ،رين متحي نيِهِلحني استصرختمونا و  أفَ
ا فأصـبحتم إلبـ   ،ناكم وعـدو جناهـا عـدو  ، وحششتم علينا نـار الفـنت  ! ا يف رقابنا  سيفً

 أصـبح لكـم    وال أملٍ ، لغري عدل أفشوه فيكم   ، ا عليهم ألعدائكم  ويد، على أوليائكم 
من غري حـدث كـان   ، وخسيس عيش طعمتم فيه  ، إالاحلرام من الدنيا أنالوكم   ، فيهم
واجلـأش  ، فهـال لكـم الـويالت جتهمتمونـا والـسيف مل يـشهر      ، )٢(لوال رأي تفي ، منا

وتـداعيتم كتـداعى    ، ولكن أسرعتم إلينا كطرية الـذباب     ، والرأي مل يستخف  ، طامن
،  الكتـاب  ِةذَبون، وشذاذ األحزاب  ،ن طواغيت األمة  ا لكم فإمنا أنتم م    فقبح، الفراش

ووقتلة أوالد األنبياء، ومطفئ السنن، وحمريف الكتاب، وعصبة اآلثام،  الشيطان ِةثَفَن ،
وصـراح أئمـة   ، ومـؤذي املـؤمنني  ، وملحقي العهار بالنـسب  ، ومبريي عترة األوصياء  

وإيانـا  ، تعتمـدون  هأشـياع وأنتم ابن حرب و، الذين جعلوا القرآن عضني  ، املستهزئني
  .حتاربون

                                                        
   .١٢١املعجم الوسيط ،  أي عظمت )١(
  ) .١٣٥٠القاموس ص (.أخطأ وضعف :  تفيل رأيه)٢(
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وتوارثتـه أصـولكم   ، ت عليـه عـروقكم    جوشـ ،  فيكم معـروف   أجل واهللا خذلٌ  
سـخى  : فكنـتم أخبـث شـيء    ، وغشيت صـدوركم  ، وثبتت عليه قلوبكم  ، وفروعكم
الـذين ينقـضون األميـان بعـد     ، أال لعنـة اهللا علـى النـاكثني       ، وأكلة للغاصـب  ، للناصب
 قد  بن الدعيأال إن الدعي  ، وأنتم واهللا هم  ،  عليكم كفيالً  وقد جعلتم اهللا  ، توكيدها

ه  ذلـك ورسـولُ    أىب اهللاُ ،ا أخـذ الدنيـة    وهيهـات منـ   ، ةبني القتلة والذلَّـ   : ركز بني اثنتني  
ال تـؤثر   ، ونفـوس أبيـة   ، ة محيـ  وأنـوف ، رتهوحجور طَ ،  طابت وجدود، واملؤمنون

أال إين زاحـف ـذه   ،  وأنـذرت ذرتأال قـد أعـ  ،  على مصارع الكـرام  ارع اللئام مص
  :مث أنشأ يقول، وخذلة األصحاب، على قلة العتاد ،األسرة

ــإن ن ــِزفــــ ــون ِقــــــ م فهزهــــ   امدامــــ
  

  وإن نهـــــــــزم فغـــــــــريمينـــــــــا مهز  
ا عهده عهد، أال مث ال تلبثون بعدها إال كريثما تركب الفرس حىت تدور بكم الرحى    

إين توكلت علـى  ، ا وال تنظرونكيدون مجيعفأمجعوا أمركم وشركاءكم مث   ،  أيب إيلَّ
 . ريب علـى صـراط مـستقيم    هـو آخـذ بناصـيتها إنَّ   مـا مـن دآبـة إالَّ      ، اهللا ريب وربكم  

وسـلط علـيهم    ، يوسـف وابعث عليهم سنني كسين، اللهم احبس عنهم قطر السمآء    
   ا مرة غالم ثقيف يسقيهم كأس ، ةوضـربه بـضرب  ، له بقتلـة ا إال قتفال يدع فيهم أحد ،

وأنت ، ونا وكذبونا وخذلونافإم غر؛  وألوليائي وأهل بييت وأشياعي منهمينتقم يل
ادعـوا يل  ؟ أيـن عمـر بـن سـعد     : مث قـال  .توكلنا وإليك أنبنا وإليك املـصري     ربنا عليك   

تـزعم  ؟ أنـت تقـتلين   ، يا عمـر  : فقال، ا ال حيب أن يأتيه    وكان كاره ، عي له فد. عمر
ا عهـد ، اواهللا التتـهنأ بـذلك أبـد   ، ي وجرجان بالدي الرأن يوليك الدعي ابن الدعي    

ولكــأين ، فإنــك ال تفــرح بعــدي بــدنيا وال آخــرة، فاصــنع مــا أنــت صــانع، امعهــود
، ا بينـهم ويتخذونـه غرضـ  ، مـاه الـصبيان  ك على قـصبة قـد نـصبت بالكوفـة تترا       برأس
 مــا: ونـادى بأصــحابه ، مث صـرف بوجهــه عنــه ،  عمــر بــن سـعد مــن كالمــه ظفاغتـا 
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 دعـا بفـرس     uمث إن احلسني     .)١(امحلوا بأمجعكم إمنا هي أكلة واحدة     ، تنتظرون به 
، وزحف إليهم عمر بن سـعد لعنـه اهللا  ، أ أصحابهفركبه وعب ،  املرجتز #رسول اهللا   

  مث رمـى وقـال    ، مث وضـع سـهمه يف كبـد قوسـه         ، قـدم رايتـك   : اونادى غالمه دريد :
، أين أول مـن رمـاه   -ن زيـاد لعنـه اهللا وإيـاهم       يعين عبيداهللا بـ   -اشهدوا يل عند األمري     

فمـا بقـي أحـد مـن أصـحاب        ، فرمى أصحابه كلهم بأمجعهم يف أثـره رشـقة واحـدة          
 هو وأهـل بيتـه وأصـحابه حـىت        uمث قاتل   ،  إال أصابه من رميهم سهم     uاحلسني  

 علـي عليهمـا     بـن  ل احلـسني  تـ فقَ، ا من أهـل بيتـه     وفيهم بضعة عشر شاب   ، هموا كلُّ لُِتقُ
. وأجهـز عليـه خـويل بـن يزيـد األصـبحي مـن محـري        ،  بن أنـس النخعـي  السالم سنانُ 

أم البنني بنـت حـزام بـن خالـد بـن ربيعـة بـن        : وأمه،  بن علي بن أيب طالب   والعباس
وملا ظفر به الـشيعة بالكوفـة نـصبوه    ، الوحيد العامري قتله زيد بن رقاد اجلنيب بسهم     

وحكـيم بـن طفيـل    ،  جسده إال وفيه سهما ورموه حىت مل يبق قدر الدرهم من  غرض
وأمه أيـضا  ، بن علي بن أيب طالبوجعفر . وكالمها ابتلي يف بدنه ، نبسي الس الطائي

ا أم وأمـه أيـض  ، وعبداهللا بن علي. قتله هانئ بن ثبيت احلضرمي  ، أم البنني بنت حزام   
ن أبـان  وأجهز عليه رجل من بين متـيم بـ  ، البنني رماه خويل بن يزيد األصبحي بسهم   

رجـل مـن بـين أبـان بـن دارم       قتلـه ،  بن علي بن أيب طالـب األصـغر      وحممد. بن دارم 
: وأمـه ، بن علـي بـن أيب طالـب   وأبو بكر. وأمه أم ولد، وليس بقاتل عبداهللا بن علي   

ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعـي بـن سـلمى بـن جنـدل بـن ـشل بـن             
لبنني بنت حزام أخو العباس وجعفر وعلي وأمه أم ا،  بن عليوعثمان. دارم التميمي

ليلـى بنـت مـرة بـن عـروة بـن       : وأمـه ، بـن احلـسني األكـرب    وعلي. علي ألمهم  )٢(ابين
                                                        

   .٩٦وأمايل أيب طالب  ، ١٤/٢١٨ ابن عساكر )١(
  .بن علي ): أ( يف )٢(
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قتلـه مـرة بـن    ، ميمونـة بنـت أيب سـفيان بـن حـرب     : وأمها،مسعود بن معتب الثقفي 
  :وكان حيمل عليهم ويقول، منقذ بن النعمان الكندي

ــي     ــن علـ ــسني بـ ــن احلـ ــي بـ ــا علـ   أنـ
  

ــن و   ــِتحنـــــ    اهللا أوىل بـــــــالنيببيـــــ
الرباب بنـت امـرئ القـيس بـن     : وأمه، وعبداهللا بن احلسني. تل صلى اهللا عليه حىت قُ   
قتلـه حرملـة بـن الكـاهن     ، الكلـيب  )١(عدي بـن أوس بـن جـابر بـن كعـب بـن عكـيم            

فأخـذه يف  ،  بـه وهـو قاعـد      فـأيتَ ،  واحلسني بن علـي يف احلـرب       دِلو، األسدي الواليب 
 ريقهاه ب حجره ولب ،فبينا هوكذلك إذ رماه حرملة بن الكـاهن بـسهم          ، اه عبداهللا ومس

فمـا وقعـت منـه قطـرة إىل     ،فأخذ احلسني دمه فجمعه ورمى بـه حنـو الـسمآء         ، فنحره
 لـو وقعـت منـه إىل    :وحدثين أبو الورد أنه مسع أبا جعفـر يقـول     : قال فضيل . األرض

  :وهو الذي يقول فيه الشاعر، العذاب األرض قطرة لرتل
 ــين ــد غــ ــرةٌوعنــ ــا  قطــ ــن دمآئنــ    مــ

  
ــ  أخــــرى ت ويف أســــٍد      وتــــذكر دعــ

فـدفع   يومئـذ وقـد حـضر بعـض القتـال      )٢(ثَّوارت،  عليالuًوكان علي بن احلسني     
واحلـسن بـن احلـسن بـن     ،  مع النسآء هو وحممد بن عمرو بن احلـسن    ذَِخوأُ، اهللا عنه 

، أم ولد: وأمه، ن بن علي  بن احلس وقتل أبو بكر    . علي بن أيب طالب عليهم السالم     
وأمه أم ولد رمـاه حرملـة   ، وعبداهللا بن احلسن بن علي . قتله عبداهللا بن عقبة الغنوي    

أم ولـد قتلـه     : وأمـه ، بن احلسن بـن علـي     والقاسم  . بن الكاهن األسدي بسهم فقتله    
: وأمـه ،  بن عبداهللا بن جعفر بن أيب طالـب     وعون. بن نفيل األزدي   عمرو بن سعيد  

قتله عبداهللا بن قطنـة الطـائي   ، املسيب بن جنبة بن ربيعة بن رباح الفزاري      مجانة بنت   
                                                        

  .حكيم):أ( يف )١(
)٢(    ثِخرب يف احلرب فأُ   يقال للرجل إذا ضمث مـات  ،مل وبه رمـق ن وح:  ـ قـد اروهـو افتعـل علـى     ، فـالن ثَّت

  .وبه رمق،اجرحي: أي،امحل من املعركة رثيثً:اهول أي
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ــهاين ــب    . )١(النب ــن أيب طال ــر ب ــن جعف ــداهللا ب ــن عب ــه ،وحممــد ب ــت  : وأم اخلوصــاء بن
بن ثقيف بن ربيعة بن عابد بن احلارث بن تـيم اهللا بـن ثعلبـة بـن بكـر بـن         )٢(حصفة
  .)٣(قتله عامر بن شل التميمي، وائل

دخــل النــاس علــى عبــداهللا بــن جعفــر  ، هم املدينــة مــصابا أتــى أهــلَ وملــ: قــال
قـال ! هذا ما لقينا ودخل علينا مـن حـسني        : فدخل عليه بعض مواليه فقال    ، ونهيعز :

واهللا لـو  ! ؟أللحـسني تقـول هـذا   ،  يا ابن اللخنا:وقال! فخذفه عبداهللا بن جعفر بنعله    
وعـزاين عـن املـصاب    ، ي بنفسي عنهماحواهللا ما ش، قتل معه شهدته ما فارقته حىت أُ    

مث ، معـه  )٤(ومـضاربني  ،مواسـني لـه  ، وابـن عمـي  ، وكبريي، صيبا مع أخي إال أما أُ  
 علـي مبـصرع أيب   زأعـزِ ،  ومكروهاحلمدهللا على كل حمبوٍب: أقبل على جلسائه فقال 

احلمدهللا علـى كـل حـال قـد آسـاه       ،  أن ال أكون آسيته بنفسي     مث أعزز علي  ، عبداهللا
لَودي.  

ــب وجعفــر أم البــنني بنــت الثغــر بــن عــامر بــن   : أمــه،  بــن عقيــل بــن أيب طال
بـن عقيـل بـن أيب    وعبـدالرمحن   . قتله عبـداهللا بـن عـروة اخلثعمـي        ، الكاليب )٥(هصان
بـن حـوط    )٧(وبـشري ، اجلهـين  )٦(قتله عثمان بن خالـد بـن أسـري      ، أم ولد : أمه، طالب

                                                        
أما الـذي قتـل مـع احلـسني فهـو عـون األكـرب وأمـه زينـب بنـت علـي               ، ا عون األصغر وقتل يوم احلرة     هذ )١(

u .١٢٤مقاتل الطالبني ص.  
   .٩١كما يف املاقتل ص) حفصة): (ب( يف )٢(
   .١٩٥/ ٨والبداية والنهاية  ، ٩٢ -٨٤ومقاتل الطالبني  ، ٥/٤٦٨ الطربي )٣(
  .مصابني ): أ( يف )٤(
 ٢٢٩ويف وسيلة الدارين يف أنـصار احلـسني ص  ،  واهلضاب ٦١ويف مقاتل الطالبني ص  . انهيص): ج( يف   )٥(
   .٥/٤٦٩والطربي ، )) اهلصان((
  .أشتر): ج( يف )٦(
  . بشر٢٣٠ويف وسيلة الدارين يف أنصار احلسني ص ، ٦١ هكذا يف مقاتل الطالبني ص)٧(
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، أم ولـد : وأمـه ، بن عقيل بن أيب طالبداهللا وعب. اشتركا يف قتله  ،اهلمداين القايضي 
،  بالكوفـة لَتِـ بن أيب طالـب قُ   بن عقيل ومسلم. رماه عمرو بن صبيح الصدائي فقتله     

رقيـة بنـت علـي بـن أيب        : وأمـه ، بن مسلم بن عقيـل    وعبداهللا  . )١(جبلة أم ولد  : وأمه
د بـن  سـي بـل قتلـه أُ   :ويقـال ، قتلـه عمـرو بـن صـبيح الـصدائي         ، أم ولد : وأمها، طالب

قتلـه  ، أم ولـد : وأمـه ،  بن أيب سعيد بن عقيل بـن أيب طالـب    وحممد. مالك احلضرمي 
وقتل سليمان موىل احلسني بن    ، أبو زهري األزدي ولقيط بن ياسر اجلهين اشتركا فيه        

جح نوقتـل مـ  ، قتله سليمان بـن عـوف احلـضرمي   ، علي بن أيب طالب عليهما السالم     
، قتلـه حـسان بـن بكـر احلنظلـي     ، يهما الـسالم موىل احلسن بن علي بن أيب طالب عل     

تـل احلـارث بـن نبـهان     وقُ، تل قارب الدئلي موىل احلسني بن علي عليهمـا الـسالم        وقُ
وقتل عبداهللا بـن يقطـر رضـيع      ، #موىل محزة بن عبداملطلب أسد اهللا وأسد رسوله       

ليـه  فقـام إ ، رمي به من فوق القصر فتكـس  ر، احلسني بن علي عليهما السالم بالكوفة     
     حبيـب  : تل من بين أسـد بـن خزميـة   وقُ، رأسهعبدامللك بن عمري اللخمي فقتله واحتز

وأنس ، وكان يأخذ البيعة للحسني بن علي، قتله بديل بن صرمي العقفاين    ، بن مظاهر 
، ر الـصيداوي  بـن مـسه  وقـيس ، #وكانت له صحبة مـن رسـول اهللا   ، بن احلارث 

قتله مـسلم  ، بين سعد بن ثعلبة دي من بن عوسجة السعومسلم،  بن ربيعة وسليمان
يـل بـن   لَ بـن م مـسلم  :تـل مـن بـين غفـار       وقُ، )٢(بن عبداهللا وعبيداهللا بن أيب خشكارة     

، وجون موىل أليب ذر الغفـاري ، وعبداهللا وعبدالرمحن ابنا قيس بن أيب غرزة    ، ضمرة
عليهمـا  وكان حلق باحلسني بن علي بن أيب طالـب  ،  بن يزيداحلر: تل من بين متيم  وقُ

                                                        
   .٨٠مقاتل الطالبني ) . ويقال هلا حلية ()١(
يلة الدارين يف أنصار احلسني أن الذي قتله هو مـسلم بـن عبـد اهللا الـضبائي وعبـد الـرمحن بـن         ذكر يف وس  )٢(

   .١٨٨أيب خشكاره وعبد اهللا الضبائي ص
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: تل من بين سعد بـن بكـر    وقُ،  بن عبداهللا من بين نفيل بن دارم       وشبيب، السالم بعد 
وكنانة ، ابنا زهري بن احلارثقاسط وكردوس: تل من بين تغلبوقُ، احلجاج بن بدر

،  بـن مالـك  خـويل : تـل مـن بـين قـيس بـن ثعلبـة       وقُ،  بن مالـك   والضرغامة، بن عتيق 
،  بـن بـشيط  يزيـد : -من أهل البـصرة - القيس   تل من بين عبد   وقُ، بن ضبيعة وعمرو  

، وسـيف بـن مالـك   ، مـواله وسـامل  ،  بـن مـسلم  وعـامر ، )١(عبـداهللا وعبيـداهللا  وابناه  
 بن عبـد رب مـن   وعبدالرمحن ، بن قرظةعمرو: تل من األنصار وقُ،بن أمية  واألدهم

 بــن ونعــيم، مــه القــرآناه وعلّ ربــuوكــان أمــري املــؤمنني ، بــين ســامل بــن اخلــزرج
وأخـوه  ،  بـن احلـارث    وسـعد ، وعمـران بـن كعـب األنـصاري       ، الن األنـصاري  العج

عا أصوات النسآء والصبيان مـن آل       ا مس فلم، مةوكانا من احملكِّ  ،  بن احلارث  احلتوف
وقـد   ،الِتحـىت قُـ   uفقاتال مع احلـسني     ، مث محال بأسيافهما  ، حكما #رسول اهللا   

: بــين احلــارث بــن كعــبتــل مــن وقُ، أصــابا يف أصــحاب عمــر بــن ســعد ثالثــة نفــر 
 بن عمرو بن وسويد ،األكلة )٢(بن بشريعبداهللا : تل من خثعموقُ ، بن عامرالضباب

 بن حي التيمـي مـن بـين تـيم          بكرتل  وقُ ،قتله هانئ ابن ثبيت احلضرمي    ، أيب املطاوع 
 بـن  ومـسعود ، وجابر ابن احلجاج موىل عامر بن شل من بين تيم اهللا   ،اهللا بن ثعلبة  

وعائذ ،  بن عبداهللا  جممع :)٣(اهللاذُيوقتل من ع  ، بن مسعود عبدالرمحن  بنه  وا، احلجاج
، بـن حـسان بـن شـريح بـن سـعد بـن حارثـة بـن الم              ار  عموقتل من طي     ،بن جممع 

ــة ــافع وقتــل مــن مــراد  ،  بــن ســعدوأمي وكــان مــن أصــحاب  ، بــن هــالل اجلملــي ن
ابـن واضـح    المـه   بـن احلـارث الـسلماين وغ      وجنـادة    ،أمرياملؤمنني صـلوت اهللا عليـه     

                                                        
  ) .ابنا يزيد(بزيادة ): ج( يف )١(
  .بسر ): ج( يف )٢(
   .٤٢٨القاموس ص.  حي من اليمن : عيذ اهللا)٣(
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بن سعيد : تل من بين حنيفة وقُ ،بن علي جبلة  : تل من بين شيبان بن ثعلبة     وقُ،الرومي
بـن  عمـر  : تل من صـدآء وقُ،  بن حجري بن جندب جندب: تل من جوان  وقُ، عبيداهللا

بن عمرو بن عياش بـن عبـد   عبداهللا : تل من كلبوقُ، موالهوسعد ، خالد الصدآئي 
ويزيـد بـن بـدر       ،بن امرئ القـيس   احلارث  : ل من كندة  توقُ، موىل هلم وأسلم  ، قيس

وقتل ، ه حني طلبه معاويةبِحوكان ص،  صاحب عمرو بن احلمقوزاهر، بن املهاصر 
 بـن  سـلمان وابـن عمـه     ، بـن أوس  ومهـاجر   ، من قيس جبيلة كثري بن عبداهللا الـشعيب       

رقـة  حتـل مـن   وقُ،  بن عمـرو الراسـبيني  واجلالس ، بن عمرو النعمانتل  وقُ، مضارب
تـل مـن    وقُ ،بن الصلت وعقبة   ،بن أيب املهاجر اجلهين   اد  وعب، بن زياد جممع  : جهينة
ومـوىل ألهـل شـنوءة    ، وزهـري بـن سـليم     ، بـن بـشر   والقاسم  ، بن كثري مسلم  : األزد
وكـان مـن    ، مامـة عمـر بـن عبـداهللا الـصائدي         أبـو ثُ  : تل من مهـدان   وقُ، رافعا: يدعى

 وحنظلة، ويزيد بن حضري املشريف، عبداهللاقتله قيس بن ، uأصحاب أمري املؤمنني    
، بن أيب سالمة الداالينوعمار ، ابن عبداهللا األرحيبوعبدالرمحن  ،بن أسعد الشبامي

 ،اح مـن وادعـة  فتيـان الـصب  : وهم يسمون، الشاكري الداالين بن أيب شبيب  وعابس  
، بــن احلـارث بـن ســريع  وسـيف  ، ا يف الـشيعة كــان متقـدم ، مـوىل شـاكر  وشـوذب  

سـوار  :  مـن مهـدان  ثَّوارتـ ، بن سلمة القانصيومهام ، بن عبداهللا ابن سريع  ك  ومال
بن عبـداهللا اجلنـدعي مـات    وعمرو  ،فمات لستة أشهر من جراحته    ،بن محري اجلابري  

قتلـه  ،  بـن عـروة املـرادي بالكوفـة    هـانئ وقتـل  ، من جراحة كانت به على رأس سنة      
  .بن عمروبشري : وقتل من حضرموت،عبيداهللا بن زياد
فسار ،  بن املهند الراسيب من البصرة حني مسع خبروج احلسني    اهلفهافوخرج  

، مث انتـضى سـيفه  ، فـدخل عـسكر عمـر بـن سـعد        ، حىت انتهى إىل العسكر بعد قتلـه      
  :وقال
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  يــــــــا أيهــــــــا اجلنــــــــد انــــــــد   
  

ــد     ــن املهنـــــ ــاف بـــــ ــا اهلفهـــــ   أنـــــ
  أبغـــــــــي عيـــــــــال حممـــــــــد    

   فما رأى الناس م: قال علي بن احلسني  .  فيهم مث شد   ـ  #ا نـذ بعـث اهللا حممـدا فارس
فتـداعوا عليـه فأقبـل مخـسة نفـر      ،  مثلـه قتـل بيـده مـا قتـل     uبعد علي بن أيب طالب    

  .)١(فاحتوشوه حىت قتلوه رمحه اهللا
أنـه وجــد يف احلــسني بـن علــي عليهمــا   : u عـن جعفــر بـن حممــد الــصادق   وروي
 دكنـاء   ووجـد يف جبـة خـز      ، وأربـع وأربعـون ضـربة     ،ثـالث وثالثـون طعنـة     : السالم

ا مــا بــني رميــة وطعنــة  وبــضعة عــشر خرقًــ ،مائــة خــرق: uكانــت علــى احلــسني  
ا وبضعة عشر خرقًـ ، مائة خرق:uوجد يف ثوب احلسني  : وعن الشعيب . )٢(وضربة

 مل يـضرب أحـد  : وروي عن بعضهم أنه قال. من الضرب والطعن والرماح والسهام    
ئـة وعـشرون ضـربة    ما:  وجـد بـه  uيف اإلسالم منذ كان أكثر من ضرب احلـسني       

  .وخذف حبجر  ،بسيف ورمية
ه خـويل بـن أنـس ابـن     وكان الذي احتز  ، احتزوا رأسه  uوملا فرغوا من قتله     

وقـال عمـر بـن    ، وأجروا اخليل بعد ذلك علـى جثتـه الكرميـة حـىت تقطعـت            ، )٣(يزيد
وفحش ما ، فانظر إىل عظيم ما أتوه، عبيداهللا بن زياد أن نصنع به      هكذا أمرنا  :سعد
، ة ـا عنـد مجيـع املـسلمني      املثلَـ  مرحـ والبهيمـة ت  ، فقاتلـهم اهللا أىن يؤفكـون     ، تكبوهار

                                                        
/ ٥والطــربي  ، ١٥٦ – ١٥٢ل بــن الــزبري الكــويف األســدي  تــسمية مــن قتــل مــع اإلمــام احلــسني للفــضي )١(

   .٩٤ومقاتل الطالبني  ، ٤٦٩
   .٨/٢٠٥والبداية والنهاية  ، ٤٤ اإلفادة تاريخ األئمة السادة )٢(
 مشـر ابـن ذي   : املشهور واملعتمد عن أصحاب املقاتل الذي احتز راسخ هو سنان بن أنس النخعي و وقيل     )٣(

   .٧٩ مقاتل الطالبني :انظر.  عبيد اهللا بن زياد خويل بن يزيد والذي محله إىل، اجلوشن 
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سالم اهللا عليـه وصـلواته   ، وسيد شباب أهل اجلنة   ، فكيف بسبط النبوءة ومثر الوصية    
  !؟ورضوانه
سراويل احلسني    ذَوأخ u   فكانتا يداه تقطران دما إذا أشـىت     ،  حيىي بن كعب ،

  ِبوإذا أصاف يسما عود يابس ، اتوأخـذ قطيفتـه قـيس بـن األشـعث بـن       . وعادتا كأ
وكـان  ، وأخذ برنسه مالـك بـن بـشري الكنـدي         .  قيس القطيفة  :وكان يقال له  ، قيس

 من خفقالت امرأته بنت عبداهللا بن احلارث، فأتى به أهله، ز :لَأسيـدخل    احلـسني ب
، جابر بن يزيد األودي   وأخذ عمامته   . ا حىت مات  فلم يزل حمتاج  ، أخرجه عين  ؟بييت

، افلبـسه فـصار معتوهـ    ، وأخذ درعه مالك بن بشر الكندي     . فاعتم ا فصار جمذوما   
. مث اجنلـت عنـهم  ،  أتـاهم  سـودآء فظـن القـوم أن العـذاب قـد       شديدةٌ وارتفعت غربةٌ 

فأخـذوا كـل   ، وأمر بسلب كل ما مـع النـسآء  ، وأقبل مشر بن ذي اجلوشن إىل اخليام  
وفـرغ القـوم مـن    ، وخرمـوا أذـا  ، ا يف أذن أم كلثـوم    خـذوا قرطًـ   ما يف اخليمة حىت أ    

  .القسمة وضربوا فيها بالنار
فمـا  ، يـوم قتـل   uا مـن عـسكر احلـسني      انتـهب النـاس ورسـ     : وعن ابن قتيبة  

وأرسـل عمـر بـن سـعد بـالرأس مـع       . اروكـذلك رواه سـي  ،طلت به امرأة إال برصت  
  :وهو يقول، ه بني يديهفوضع،  بشر بن مالك إىل ابن زياد:رجل يقال له

ــأو ــ  رِقــــ   ا ركــــــايب فــــــضة وذهبــــ
  

ــا     ــك احملجبـــــ ــت امللـــــ ــا قتلـــــ   أنـــــ
ــ      ــت خـــــري النـــــاس أمـــ ــقتلـــ   اا وأبـــ

  ١ (؟فلم قتلته، إن كان كما قلت: وقال، مه وضرب عنقهفغضب ابن زياد فقد(.  

                                                        
   .٣/٣٠٩سري أعالم النبالء  ، ١٩٤/ ٩جممع الزوائد  ، ١٨٥٢ رقم ٣/١١٧الطرباين  ، ٣٧٦ املصابيح )١(
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بقـضيب  : ما السالم إىل ابـن زيـاد جعـل يقـول    وملا جيء برأس احلسني بن علي عليه   
 .أمـا إنـه كـان أشـبههم برسـول اهللا     :فقـال أنـس  ، اسنيف أنفه مـا رأيـت مثـل هـذا حـ           

: مث قال عبيداهللا بن زياد، ا كالم ابن زياد أرسل إىل أيب برزة فجرى بينهم    أن وروي
 :قال! وما علمي بذلك  ، اهللا أعلم  :فقال؟ كيف ترى شأين وشأن احلسني يوم القيامة      

 إن سـألتين عـن رأيـي فـإن حـسينا يـشفع لـه حممـد يـوم                :قـال ، إمنا أسألك عن رأيك   
حـىت إذ  ،اخرج فلوال ما فعلـت لـك لـضربت عنقـك        : قال، ويشفع لك زياد  ، القيامة

  .)١( لئن مل تغد علي وتروح ألضربن عنقك:فقال،  ردوه:بلغ باب الدار قال
دخلت القصر خلف عبيـداهللا بـن زيـاد حـني     :  عن حاجب عبيداهللا قال   وروي
هـل  : فقـال ، ه على وجهـه  هكذا بكم:فقال! ا فاضطرم وجهه نارu ، قتل احلسني 

  .فأمرين أن أكتم . نعم: قلت ؟رأيت
 السيد أبو احلسني حيىي بن احلسني احلسيين عليهم السالم بإسناده عـن        وروى

ملا قتل احلـسني بـن علـي عليهمـا الـسالم      : قالت،  لهخالٍة خالد بن يزيد عن أم سليم    
  فبلغين أنه كان بالبصرة والكوفـة  ، ا كالدم على البيوت واحليطانمطرت السماء مطر

  .)٢(والشام وخراسان حىت كنا ال نشك أنه سيرتل العذاب
يـوم قتـل احلـسني     )٣(انتنـا أصـبحت جب  : أيضا عن عمرو بن زيـاد قـال       وروى   
u  ا مآلنة دم . ا بإسناده عن حممد بن سريين قال  وروى أيض :مل تهذه احلمـرة يف  ر 
  .)٤(!u السمآء حىت قتل احلسني أفق

                                                        
   .٣/٣٠٩وسري أعالم النبالء  ، ٢٠٩ -٢٠٨ البداية والنهاية )١(
 والــسيوطي يف الــدر املنثــور يف  ١٩٧ -٩/١٩٦مقــارب ويف جممــع الزوائــد بلفــظ   ،١٤٥ ذخــائر العقــىب )٢(

   .٣/٣١٢وسري أعالم النبالء  ، ٢٢٩/ ١٤وابن عساكر  ، ٥/٤٤٩ ، ٤/٤٧٥تفسري سورة مرمي 
  . جنابنا ): ج( يف )٣(
   .٢٥٩/ ٦ و والبداية النهاية ٢٢٨/ ١٤ ابن عساكر )٤(
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كنـت ليـايل قتـل احلـسني بـن         : ضا بإسناده عن األسود بن قيس قال       أي  وروى
ومحـرة مـن   ، فارتفعت محـرة مـن قبـل املـشرق    ، علي عليهما السالم ابن عشرين سنة  

  .فكانتا تلتقيان يف كبد السمآء أشهرا، قبل املغرب
سـاقوا حـرم   ،  اهللا عنـهم    وأصحابه رضـي   u وملا فرغ القوم من قتل احلسني       

جعـل  و، وخرج الناس يبكـون ،  كما تساق السبايا حىت بلغوا الكوفة   #رسول اهللا   
فلمـا  ! ؟انـ لَتفمـن قَ ، هـؤآلء يبكـون مـن أجلنـا       : علي بن احلـسني وهـو مـريض يقـول         

،  زينـب بنـت علـي   :قيـل ؟ فـسأل مـن هـي   ، دخلوا على ابن زياد قعدت زينب ناحية  
ــاد  ــن زي ــذي فــضحكم  احلمــدهللا ا:فقــال اب ــب ، ب أحــدوثتكموكــذَّ، ل  :فقالــت زين

، وإمنا يفتضح الفاسق الفاجر، اوطهرنا تطهري ،#احلمدهللا الذي أكرمنا بنبيه حممد      
مـا رأيـت إال   : فقالـت ؟  اهللا بأخيـك وأهـل بيتـك      عن صـ   كيـف رأيـتِ    :فقال ابن زياد  

هبلتـك أمـك    فانظر ملن الفلج يومئٍذ، وسيجمع اهللا بينك وبينهم فتتخاصمون   ، مجيالً
  . إا امرأة:فنهاه عمرو بن حريث وقال،  افغضب وهم. يا ابن مرجانة

: قـال ، علـي بـن احلـسني   : قـال ؟ من أنت : علي بن احلسني فقال    مث التفت إىل    
 وإن لـه مـنكم  ، قـال ذلـك أخـي أكـرب مـين قتلتمـوه          ؟ مل يقتل اهللا علي بـن احلـسني       أو

 :فقال علي بـن احلـسني   ،ولكن اهللا قتله  نقتلهحنن مل: قال ابن زياد  .مطلبا يوم القيامة  
& ª!$# ’ ®ûuθ tGtƒ }§àÿΡF{$# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ ^...فقيـل ؟ مث أمـر لينظـر هـل أدرك    ، ]٤٢:الزمر[اآلية :

مل يبـق لنـا   ، يا ابن زياد: وقالت، فتعلقت به زينب عمته، فأمر أن تضرب عنقه  ، نعم
القتـل  أِب، يـا ابـن زيـاد   : احلـسني فقـال علـي بـن    ، فـإن كنـت تقتلـه فاقتلنـا معـه        ، غريه

، )١(أخرجـوهم : مث قـال  ؟، وكرامتنا الـشهادة  ، أما علمت أن القتل لنا عادة     ! ؟ددين

                                                        
   .١٢٠اتل الطالني ومق ، ٢١١ -٢١٠/ ٨والبداية النهاية  ، ٤٥٨ – ٥/٤٥٧ الطربي )١(
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ــب ، وخــرج إىل املــسجد ــغ يف ذم آل أيب طال ، ومــدح آل أيب ســفيان، فخطــب وأبل
، ونـصر أمرياملـؤمنني وأشـياعه   ، احلمدهللا الـذي أظهـر احلـق وأهلـه       : وكان من كالمه  

، فوثـب عبـداهللا بـن عفيـف األزدي    ،  ابـن الكـذاب احلـسني بـن علـي     وقتـل الكـذاب  
واألخـرى يـوم    ، وكانـت ذهبـت إحـدى عينيـه يـوم اجلمـل           ، وكان من خيار الشيعة   

إن الكـذاب وابـن الكـذاب أنـت         ،  يا ابن مرجانة   :فقال، وكان يلزم املسجد  ، صفني
كلم مبثـل هـذا     وتـت ، أتقتـل أوالد النبـيني    ، يـا عـدو اهللا    ، ومن استعملك وأبوه  ، وأبوك

أيـن أوالد  ! واغوثـاه ! ؟وتزعم أنك مسلم  ، تقتل الذرية الطاهرة  ، على منابر املسلمني  
وأمـر  ،فغـضب ابـن زيـاد     . ؟أال ينتقمون مـن اللعـني ابـن اللعـني         ؟ املهاجرين واألنصار 

ورجـع ابـن زيـاد إىل مرتلـه وبعـث جبماعـة          ، فتخلصه أشـراف األزد وهـرب     ، بأخذه
  .)١(هلَتوقَ، فحىت أخذوا عبداهللا بن عفي

 السيد أبو احلسني حيىي بن احلـسني احلـسيين بإسـناده عـن أيب جرثومـة        وروى 
ا ينـادي  مسعـت مناديـ  ، ل احلسني بن علي عليهما الـسالم   ِتا قُ ملَ: عن أبيه قال   العكلي

  :يف اجلبانة
 ــسين ــاتلون حــــ ــوم قــــ ــا القــــ   اأيهــــ

  
ــلِ    ــذاب والتنكيـــــ ــشروا بالعـــــ    أبـــــ

ــيكم     ــدعو علـ ــسمآء يـ ــل الـ ــل أهـ   كـ
  

ــيبمــــــن     ــ نـــــ    ورســـــــوِلٍك وملَــــ
ــد لُ   ــن دا  قــ ــسان ابــ ــى لــ ــتم علــ   عنــ

  
ــلِ    ــل اإلجنيــ ــى وحامــ   )٢(وود وموســ

  
ومشـر بـن ذي اجلوشـن    ، وبعث ابن زياد لعنه اهللا باحلرم والرؤوس مع زحر بن قـيس     

لقـد كنـت   : مث قـال  ، فـأطرق سـاعة   ، وبلغوا الكتـاب  ،فدخلوا عليه ، إىل يزيد لعنه اهللا   

                                                        
   .٨/٢١٠والبداية والنهاية ،  بلفظ مقارب ٤٥٩ -٥/٤٥٨ الطربي )١(
   .١٤/٢٤٠وابن عساكر  ، ٢١٦/ ٨ و٨/٢١٩والبداية والنهاية  ، ٥/٤٦٧ الطربي )٢(
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ولكن قـبح  ، لعفوت عنه أما واهللا لو سار إيل ،  احلسني أرضى من طاعتكم بدون قتل    
  :فجعل يقول، وكان عبدالرمحن بن احلكم قاعدا يف جملسه،اهللا ابن مرجانة

ــ ــةامهلَـــ ــف أدىن قرابـــ ــب الطـــ    جبنـــ
  

  ُمن ابن زياد العبد ذي احلسب الوغل  
ــةُ ــدمسيـ ــسلها عـ    احلـــصىد أمـــسى نـ

  
  ــت ــسلُ وبن ــيس هلــا ن   )١( رســول اهللا ل

  :فجعل ينظر إليه ويقول،  بني يديهuاحلسني ووضع رأس   
لِّـــــفَنــق    أعـــــزٍةا مـــــن أنـــــاٍس هامـــ

  
     ــا وهــم كــانوا أعــق   )٢( وأظلمــاعلين

اجتمع أهل الكوفة ونسآء ، فخرجوا م،  أنه ملا جهزهم ابن زياد إىل يزيدوروي  
 هذا :فقال علي بن احلسني عليهما السالم، فجعلوا يبكون، مهدان حني خرج م

وقدموا على يزيد لعنه اهللا ، فلما أيت م دمشق! ؟فأخربوين من قتلنا!  تبكونأنتم
فقام رجل منهم ، مث دخلوا عليه فهنوه بالفتح، مجع من كان حبضرته من أهل الشام

فقالت ،  يا أمري املؤمنني هب يل هذه:فقال، ونظر إىل وصيفة من بنام، أزرق أمحر
فأعادها ، له إال أن خترج من دين اهللا عز وجل ال واهللا وال كرامة لك وال :زينب
  .)٣(فكُ: فقال له يزيد، األزرق

يف طست جعل ينكت ثناياه    ،  وملا وضع رأس احلسني بن علي عليهما السالم       
  :مبخصرة يف يده وهو يقول

ــهدوا   ــدر شـــ ــياخي ببـــ ــت أشـــ   ليـــ
  

ــل      ــع األسـ ــن وقـ ــزرج مـ ــزع اخلـ   جـ
ــأهلُّ   ــتهلُّفـــــــ ــوا واســـــــ   اوا فرحـــــــ

  
ــالوا   ــا :مث قــــ ــشل يــــ ــد ال تــــ   يزيــــ

  
                                                        

   .١٣/١٧٨ األغاين )١(
وجممــع  ،١١٩ومقاتـل الطـالبني    ، ٣٧٧واملــصابيح  ، ٢٠٩ – ٢٠٨البدايـة والنهايـة    ، ٥/٤٦٠الطـربي   )٢(

   .٩/١٩٥الزوائد 
  .٣١٠ -٣/٣٠٩وسري أعالم النبالء  ، ٤٦٢–٥/٤٦١والطربي ،  بلفظ مقارب ١٢٠ مقاتل الطالبني )٣(
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 ــيخي ــن شــ ــست مــ ــتقملــ    إن مل أنــ
  

ــل      ــان فعـ ــا كـ ــد مـ ــين أمحـ ــن بـ   )١(مـ

 ارفع قضيبك فواهللا لرمبا رأيت فا رسـول   :قال له ، وملا رآه أبو برزة ينكت بالقضيب       
وأمها فاطمة بنت ،مث قامت زينب ابنة علي عليهم السالم      .)٢( على فيه يلثمه   #اهللا  

، وصـلى اهللا علــى سـيد املرســلني  ،  العــاملنياحلمـد اهللا رب : فقالــت، #رسـول اهللا  
ΟèO tβ%x. sπt7¢ & :صدق اهللا العظيم كـذلك يقـول    É)≈ tã tÏ% ©! $# (#θ ä↔̄≈ y™r& #“r&þθ �¡9$# βr& (#θç/¤‹Ÿ2 

ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# (#θçΡ% x.uρ $pκ Í5 šχρâÌ“ ôγ tG ó¡o„ ^]ــا   . ]١٠:الــروم ــا يزيــد حــني أخــذت علين أظننــت ي
أن بنـا علـى اهللا    ،أصبحنا نساق كما تساق األسرىو، وآفاق السمآء، أقطار األرض 

ونظرت ،  بأنفكفشمخت، وأن ذلك لعظم خطرك عنده! ؟ه كرامةيوبك عل ، هوانا
   ايف عطفك جذالن مسرور ، ـ   ، يت الـدنيا مـستوسقة    أَحني روحـني  ، سقةواألمـور مت

Ÿωuρ ¨ & :أنـسيت قـول اهللا تعـاىل     مهـالً صفا لك ملكنـا وسـلطاننا فمهـالً        t|¡øt s† tÏ% ©!$# 

(#ÿρ ã� xÿ x. $ yϑ ¯Ρr& ’Í?ôϑ çΡ öΝ çλm; ×�ö�yz öΝ Íκ Å¦àÿΡ X{ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ’Í?ôϑ çΡ öΝ çλm; (#ÿρßŠ#yŠ ÷”z�Ï9 $Vϑ øOÎ) 4 öΝ çλm;uρ Ò>#x‹tã ×Îγ •Β 

وسـوقك بنـات   ، أمن العدل يا ابن الطلقاء ختديرك حرائرك وإمآئـك       .]١٧٨:آل عمران [^
حيدى ن من بلد   ، ديت وجوههن وأب، قد هتكت ستورهن  ! ؟ سبايا #رسول اهللا   
ــد ــازل  ، إىل بل ــشرفهن أهــل املن ــصفح وجــوه ،يست ــبهنويت ــد القري ــدينُّ،  والبعي  وال

وكيـف يترجـى   ! ؟وال مـن محـام حـي     ،  مـن رجـاهلم ويل     ولـيس معهـن   ، والشريف
ستبطى يف وكيف ي! ؟ونبت حلمه بدمآء الشهداء، مراقبة من لفظ فوه أكباد السعداء

مث يقـول غـري   ، واإلحـن واألضـغان  ، لبيت من نظر إلينا بالسيف والسنانبغضنا أهل ا  
  :م وال مستعظممتأثِّ

ــأهلُّ ــتهلوا فرحــــــــ فــــــ   اوا واســــــ
  

ــالوا   ــلل :مث قــــ ــد ال شــــ ــا يزيــــ    يــــ
                                                          

   .١٢٠ومقاتل الطالبني  ، ٨/٢٢٢ البداية والنهاية )١(
   .٣/٣٠٩سرية أعالم النبالء  ،٣٧٧واملصابيح  ، ٨/٢٠٩ انظر البداية والنهاية )٢(
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وكيـف ال  ، ا على ثنايا أيب عبداهللا سـيد شـباب أهـل اجلنـة تنكتـها مبخـصرتك               منتحي
   القرحة تقول ذلك وقد نكأت ،  راقتـك دمـآء ذريـة آل حممـدٍ       بإ،  الـشأفة  واستأصـلت 

 نَّدِرتلَو، وتف بأشياخك زعمت تناديهم، وجنوم األرض من آل عبد املطلب، #
اللـهم خـذ   . ومل تكن قلت مـا قلـت  ،  أنك شللت وبكمت نَّدوتلَو، ا موردهم وشيكً
فـواهللا مـا   ، وقتـل محاتنـا   ، وأحلل غضبك مبـن سـفك دمآئنـا        ،وانتقم من ظاملنا  ، حبقنا

لـت   مبـا حتم # علـى رسـول اهللا   دِرتوسـ ، وال حززت إال حلمـك ،  جلدكفريت إال 
وليخاصـمنك حيـث   ،وانتهكت مـن عترتـه يف حرمتـه وحلمتـه         ،من سفك دمآء ذريته   

%Ÿωuρ ¨t|¡øtrB tÏ &، ويأخذ هلم حبقهـم   ، ويلم شعثهم ،جيمع اهللا مشلهم   ©! $# (#θ è=ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6y™ 

«!$# $ O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅t/ í!$ uŠômr& y‰ΨÏã óΟÎγ În/u‘ tβθè% y—ö� ãƒ ∩⊇∉∪ tÏmÌ� sù ^ ــة ــران[اآليـــــــ ــــ ] ٠٧١-٩٦١:آل عمـــ

ــل ظهــري،  خــصيماوحممــٍد، اوحــسبك بــاهللا حاكمــ  ــك  أووســيعلم مــن بــ ، اوجبربي ل
ا وأضـعف   مكانـ وأنكـم شـر  ، وأمكنك مـن رقـاب املـسلمني أن بـئس للظـاملني بـدالً            

اجند ، ولئن جر لكـن العيـون    ، أين أستـصغر قـدرك    علـى   ، الـدواهي خماطبتـك    ت علي
عرىب ، أال فالعجـب كـل العجـب لقتـل حـزب           .ىوالصدور حرجبـاء حبـزب    اهللا الن

وتلـك  ، واه تتحلب من حلومنـا واألف، فتلك األيدي تنطف من دمآئنا ،الشيطان الطلقا 
ــذئاب ، الطــواهر الزواكــي تنتاــا العواســلاجلثــث ا ولــئن اختــذتنا مغنمــ، وتعفوهــا ال
، وما ربك بظالم للعبيـد ، مت يداك ما قد  حيث ال جتد إالَّ   ، اوشيكا مغرم  )١(لتجدننا

فواهللا ، وناصب جهدك ، واسع سعيك ، فكد كيدك ، لوعليه املعو ، فإىل اهللا املشتكى  
وهـل  ، وال ترحض عنـك عارنـا  ، وال تدرك أمرنا  ، ميت وحينا وال ت ، ال متحو ذكرنا  

أال لعنـة اهللا  : يـوم ينـادي املنـادي   ،  إال بدد  كلُموش، وأيامك إال عدد  ، دنرأيك إال فَ  

                                                        
   .لتجدنا): أ( يف )١(
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ل وأسأل اهللا أن يكمـ ، واحلمدهللا الذي ختم ألوليآئه بالسعادة واملغفرة    ، على الظاملني 
. )١(وحـسبنا اهللا ونعـم الوكيـل   ، إنـه رحـيم ودود   ، وحيسن علينا اخلالفـة   ، هلم الثواب 

  :فقال يزيد لعنه اهللا
ــوائح    ــن صــ ــن مــ ــيحة تلعــ ــا صــ   يــ

  
ــو   ــوت علــــى النــــوائحمــــا أهــ   ن املــ

احلمـدهللا  : فـإذا شـيخ قـال     ،  بـاب املـسجد بدمـشق      أم ملا أقيمـوا علـى     : ويف األخبار   
هـل  يـا شـيخ   : u فقـال علـي بـن احلـسني     ،ي قتلكم وأراح البالد مـن رجـالكم    الذ

≅ & :هل تعـرف هـذه اآليـة      : قال، نعم: قال؟، قرأت القرآن    è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·� ô_r& 

�ωÎ) nο̈Š uθyϑ ø9 $# ’ Îû 4’n1ö� à) ø9$# 3 ^هل قرأت،  فنحن القرىب يا شيخ]٢٣:الشورى[؟:   

& ÏN#uuρ #sŒ 4’n1ö� à) ø9 $# … çµ¤) ym ^]ــ ــنحن ذاك]٦٢:اءراإلســ ــرآت  . فــ ــل قــ yϑ$ & :هــ ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# 

|=Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMø�t7 ø9$# ö/ ä.t� Îdγ sÜãƒuρ #Z��Îγ ôÜs? ^ــزاب [؟  فـــنحن أهــــل  ]٣٣:األحـ
 اللـهم   :وقـال ، مث بكى ، ا فبقي الشيخ ساعة ساكت    :قال. بالطهارة البيت الذي خصنا  

 وحممـد وآل  اللـهم إين أبـرأ إليـك مـن بغـض علـي      ، إين أتوب إليك من بغض هـؤآلء    
 بعد مـا تكلـم علـي بـن      -فقال،  من اليهود  دخلوا على يزيد وبني يديه حرب     وأُ. حممد

؟ ن صاحب هذا الـرأس وم: قال، بن صاحب هذا الرأسهو ا : الق؟ من هذا : احلسني
  .وأمه فاطمة بنت حممد، احلسني بن علي: قال

بـئس مـا   ! فهذا ابن بنت نبيكم قتلتموه ذه السرعة    ! يا سبحان اهللا  : قال احلرب 
 ،لظننـا أنـا كنـا نعبـده     اواهللا لو ترك فينا موسى بن عمـران سـبطً        ، خلفتموه يف ذريته  

فـأمر يزيـد فـأخرج      ! فـوثبتم علـى ابـن بنتـه فقتلتمـوه         ، األمسوأنتم فارقكم نبـيكم بـ     
أنه من  : إين أجد يف التوراة   ، إن شئتم فاضربوين أو فاقتلوين    : فقام وهو يقول  ،وهرب

                                                        
  .نقال عن اللهوف يف قتلى الطفوف  ، ١٣٩/ ٧ ذكره يف أعيان الشيعة )١(
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 مث اسـتأذن  ،فإذا مات يصليه اهللا نـار جهـنم  ، ة نيب ال يزال ملعونا أبدا ما بقي      قتل ذري
فـصعد املنـرب   ، فما زالوا بـه حـىت أذن  ، علي بن احلسني عليهما السالم يف اخلطبة فأىب      

ومـن مل يعــرفين أعرفــه  ، مـن عــرفين فقـد عــرفين   :مث قــال، وأبكــى النـاس  ،فحمـد اهللا 
أنـا ابـن مـن محـل الـركن بـأطراف        ،أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن مكة ومىن  ، بنفسي

أنـا ابـن خـري     ، أنا ابن خري من طـاف وسـعى       ، أنا ابن خري من انتعل واحتفى     ، دىالر
سـري بـه إىل   أنـا ابـن مـن أُ   ، ىأنـا ابـن مـن محـل علـى الـرباق يف اهلـو              ، ن حج ولىب  م

ــغ بــه جربيــل إىل الــسدرة املنتــهى ، املــسجد األقــصى أنــا ابــن حممــد ، أنــا ابــن مــن بل
 فلـم يـزل يقـول حـىت ضـج      ، أنا ابن فاطمـة الزهـراء     ،  املرتضى أنا ابن علي  ، املصطفى

 أشـهد  :فلما قال املؤذن، قام املؤذن وقطع عليهوأمر يزيد لعنه اهللا فأ  ، املسجد بالبكاء 
،  شـهد ـا شـعري وبـشري وحلمـي ودمـي      :قال علي بـن احلـسني     ، أن ال إله إال اهللا    

؟ هـذا جـدي أو جـدك   : هللا التفـت إىل يزيـد وقـال   أشهد أن حممدا رسول ا   : فلما قال 
  !؟)١(وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت عترته، فإن زعمت أنه جدك كذبت وكفرت

فلمـا دخلوهـا خرجـت امـرأة مـن بنـات عبـداملطلب        ، زهم ومحلهم إىل املدينـة    مث جه 
  :واضعة كمها على رأسها فتلقتهم وهي تقول،  شعرهاناشرةً

ــال الـــنيب لكـــم   :مـــاذا تقولـــون إن قـ
  

ــم     ــر األمــ ــتم آخــ ــتم وأنــ ــاذا فعلــ   مــ
ــأهلي    ــريت وبــ ــدي ؟ بعتــ ــد مفتقــ   بعــ

  
ــهم    ــى ضــ  أُمن ــارى وقتل ــدمرس   جوا ب

ــسوٍء    ي إن نصحت لكمما كان هذا جزائ     )٢( يف ذوي رمحــيأن ختلفــوين ب
  

                                                        
  . باختالف يسري ١٢١ مقاتل الطالبني )١(
   .٣٢٠ -٣١٩/ ٢ و ذيب التهذيب ٩/١٩٩ جممع الزوائد ونسبه لزينب بنت عقيل بن أىب طالب )٢(
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خـذ رأس احلـسني بـن علـي عليهمـا        أنـه ملـا أُ    :  باإلسـناد الـصحيح    وروينا يف األخبار  
ــسالم ــل مشــاطيط   ، ال ــم اهللا أقبلــت اخلي ــه وأصــحابه رمحه ــا  )١(ورؤوس أهــل بيت معه
 قـد   ،وأحسنهم وجهـا علـى فـرس أدهـم        ، اوأقبل رجل من أنضر الناس لون     ، الرؤوس

فـإذا هـو قـد أطـال     ، كأن وجهه قمر ليلـة البـدر   ،ق يف لباب فرسه رأس غالم أمرد      علَّ
فـإذا  ، )٢(فـإذا رفـع رأسـه حلـق الـرأس حبرانـه       ، والفـرس متـرح    ،اخليط الذي فيه الرأس   

  هذا حرملة بن كاهل األسـدي لعنـه        : فسألت فقيل ،  الرأس األرض  طأطأ رأسه صك
مث ، اهللافمكـث بعـد ذلـك مـا شـآء        ، ما الـسالم  وهذا رأس العباس بن علي عليه     ، اهللا

   لقـد  ، يـا عمـاه  : فقلـت لـه  ، كأمنـا أدخـل النـار مث أخـرج        رأيت حرملة ووجهه أسود
 يـا  :فقـال ! ارأيتك يف اليوم الذي جئت فيه برأس العباس وإنك ألنضر العـرب وجهـ         

ة فإين واهللا منذ جئـت بـذلك الـرأس مـا مـن ليلـ         : قال، نعم: قلت؟ ورأيتين، ابن أخي 
يب إىل نــار  )٣(آوي فيهـا إىل فراشــي إال وملكـان يأتيــان فيأخــذان بـضبعي مث ينتــهيان   

 وكانـت عنـده امـرأة    :قال .تأجج فيدفعاين فيها وأنا أنكص عنها فتسفعين كما ترى  
 أمـا إذا أفـشى علـى نفـسه فـال يبعـد اهللا            :فقالـت ، )٤(فسألتها عن ذلـك   ، من بين متيم  

  . كأنه جمنونواهللا ما يوقظين إال صياحه،غريه
 مع املختار بن أيب عبيـد وأوعبـت يف   uوملا قامت الشيعة بطلب ثأر احلسني      

ا فهـرب خوفًـ  ، وكان يف مجلتهم عمـرو بـن احلجـاج الزبيـدي        ، قتل من حضر الوقعة   
  .البادية ابتلعته األرض هو وراحلته فلما توسط، على نفسه

                                                        
  .٨٧٠القاموس ص. متفرقة ارساال :  مشاطيط)١(
   .١٥٣٤القاموس ص. وهو خاص بذات احلافر ، قفت بعد اجلري و:  حرنت الدابة أي)٢(
  .يأتيان): ج( يف )٣(
  ) .فسألتها عن ذلك(ساقطة ): ج( يف )٤(
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ا وال أهـل هـذا    ال تـسبوا عليـ    :مسعـت أبـا رجـاء يقـول       : قـال  عـن قـرة   وروينا  
اسـق  أمل تـروا إىل هـذا الف  :  فقـال ،ن بين اهلجيم قدم من الكوفـة   ا لنا م  إن جار ؛ البيت

ــه ، ابــن الفاســق ــد قتل ــي عليهمــا الــسالم  -إن اهللا ق ــن عل ــاه اهللا ، يعــين احلــسني ب فرم
تـل احلـسني بـن علـي     ملـا قُ : وعـن الزهـري قـال   .  فطمس اهللا بصرهبكوكبني يف عينيه 
  .)١(يرفع حجر إال وجد حتته دم عبيطعليهما السالم مل 

ا من قرب احلسني بـن علـي    ا يف قرية قريب    كن : قال )٢(عن قطنة بن العكي   وروينا  
،  إال قـد أصـابته بليـة   فقلنا ما بقي ممن أعـان علـى قتـل احلـسني أحـد     ، عليهما السالم 

فـسوى الـسراج فأخـذت      ، أنا واهللا ممن أعان على قتله مـا أصـابين شـيئ           : فقال رجل 
       فجعـل يـرمتس   ، ا إىل الفرات فطرح نفسه   النار يف إصبعه فأدخلها يف فيه وخرج هارب

  .)٣(والنار فوق رأسه فإذا خرج أخذته النار حىت مات
ــا باإلســناد ــشافعي يرفعــه بإ  وروين ســناده عــن أيب النــضر   عــن ابــن املغــازيل ال

: فقـال ؟ فـسألته عـن سـبب ذهـاب بـصره         ،  مسج العمى  رأيت رجالً : قال، احلضرمي
فلما جـآء الليـل رقـدت فرأيـت رسـول اهللا      ، كنت فيمن حضر عسكر عمر بن سعد    

ؤتى بأصـحاب عمـر   وهو ي، وريشة يف الدم،  يف املنام وبني يديه طست فيها دم     #
مـا   )٤(واهللا: يـا رسـول اهللا  : فقلـت ، يت يبوأُ،بن سعد فيأخذ الريشة فيخط ا أعينهم    

؟ كثــر عــدوناأفلــم ت: فقــال. وال رميــت بـسهم ، وال طعنــت بــرمح، ضـربت بــسيف 

                                                        
   .٣٢١ -٣٢٠/ ٢ ذيب التهذيب البن حجر )١(
  .العال): أ( يف )٢(
   .٢/٣٢١ ذيب التهذيب البن حجر )٣(
  ) .واهللا(غري موجودة ): أ( يف )٤(
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فأصــبحت وقــد ، الــسبابة والوســطى وأهــوى ــا إىل عــيين :فأدخــل إصــبعيه يف الــدم
  .)١(ذهب بصري

وكان قتل احلسني بن علي عليهما السالم يف يوم عاشـوراء وهـو يـوم اجلمعـة            
وكانــت مــدة ظهــوره ، وهــو ابــن ســت ومخــسني ، مــن احملــرم ســنة إحــدى وســتني 

ورأسـه  ، ودفن جسده يف كـربالء  ،ا ويومنيا واحد  شهرu تله  وانتصابه لألمر إىل ق   
  .)٢(وعليهما مشهدان مزوران، يف الشام

ــه    ــة رأس ــوا أمي ــرك بن ــهمuوت ــن    ،  يف خزائن ــليمان ب ــام س ــا إىل أي ــام فيه فأق
،  يف منامه يربه ويالطفـه #فرأى النيب ، فأمر بإخراجه وتكفينه وتعظيمه   ، عبدامللك

فـأخربه مبـا كـان    ،  لعلك فعلت إىل أهلـه معروفـا  : فقال))يعين البصري((فسأل احلسن  
  .)٣(منه

زائـري  ، خرجت مع جابر بن عبداهللا األنصاري    :  عن عطية العويف قال    وروينا
مث ائتـزر  ، فلما وردنا كربالء دنا جابر من شاطئ الفـرات فاغتـسل         ، uقرب احلسني   

مث مل خيـط خطـوة      ، دنهفنثره على ب   )٤(دعة فيها س  مث فتح صر  ، مث ارتدى بآخر  ، بإزار
، ا علـى القـرب   مغـشي  يه فأملـسته فخـر    ِنسِملْأَ: قال، إال ذكر اهللا تعاىل حىت دنا من القرب       

، ثالثـا ، يا حسني . يا حسني ،  يا حسني  :فلما أفاق قال  ، ا من املآء  فرششت عليه شيئً  
 بت أوداجك علـى خوقد ش؟ أىن لك باجلواب: مث قال،  ال جييب حبيبهحبيب:مث قال 

وابــن ســيد ، فأشــهد أنــك ابــن خــري النبــيني، ق بــني بــدنك ورأســكروفُــ، أشــباحك

                                                        
   .٣٢٠ -٣١٩علي البن املغازيل الشافعي  مناقب اإلمام )١(
  . باب احلسني بن علي ٢٧/ ٢أسد الغابة  ، ٨/٢١٦ البداية والنهاية )٢(
  .٨/٢٢٢ البداية والنهاية )٣(
   .٣٦٨سعد : مادة، قاموس . طيب:  السعد)٤(
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وابن سـيد   ، وخامس أصحاب الكساء  ، وسليل اهلدى ،وابن حليف التقوى  ، الوصيني
تك كـف   وقـد غـذّ   ؟ ومـا بالـك أال تكـون هكـذا        ، وابن فاطمة سيدة النـسآء    ، النقباء

طمـت  وفُ ، مـن ثـدي اإلميـان    رضعتوأُ ،بيت يف حجور املتقني   ور، حممد سيد النبيني  
وال ، غـري أن قلـوب املـؤمنني غـري طيبـة لفراقـك        ، اا وطبـت ميتـ    فطبت حي ، باإلسالم

فأشهد أنـك مـضيت علـى مامـضى         ، فعليك سالم اهللا ورضوانه   ، ة يف اخلري لك   شآكّ
  .عليه حيىي بن زكريا

 الـسالم علـيكم أيتـها األرواح     :مث قـال  ،  مث جال ببصره حول القـرب      :قال عطية 
وآتيـتم   ،أشـهد أنكـم أقمـتم الـصالة    ، وأناخت برحلـه  ، uالطيبة اليت بفنآء احلسني     

وعبـدمت اهللا حـق عبادتـه حـىت أتـاكم         ،ويـتم عـن املنكـر     ، وأمرمت بـاملعروف  ، الزكاة
: قـال عطيـة  ،  لقد شاركناكم فيما دخلـتم فيـه      #والذي بعث حممدا باحلق     . اليقني

؟ ومل تـضرب بـسيف     ،ومل تعل جبال  ، ادياوكيف ومل بط و   :فقلت جلابر بن عبداهللا   
فقـال  ، وأرملـت األزواج  ، فأومتت األوالد ، بني رؤوسهم وأبدام   )١(رقوالقوم قد فُ  

، شر معهـم ا حـ  قومـ  مـن أحـب  (( : يقـول  #مسعت حبييب رسول اهللا     ، يا عطية : يل
))ومن أحب عمل قوم أشـرك يف عملـهم      

فلمـا  : قـال ، أحـدرين حنـو أبيـات كوفـان    )٢ (
 هل أوصـيك ومـا أظـنين بعـد هـذه الـسفرة           :قال يل يا عطية   ، يف بعض الطريق  صرنا  
 مـا  #وابغـض مـبغض آل حممـد    ،  مـا أحبـهم  #أحبب حمـب آل حممـد        ؟أالقيك
  .اا قواموإن كان صوام،أبغضهم

جـري املـآء علـى قـرب احلـسني بـن علـي             ملـا أُ   : عن هشام بن حممـد قـال       وروينا
جآء أعرايب من بين أسد ، ا وامتحى أثر القرب  منضب بعد األربعني يو   ، عليهما السالم 

                                                        
  .بينهم وبني رؤسهم ): أ( يف )١(
  .أشرك معهم): أ( يف )٢(
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، فـشمه وبكــى  uفجعـل يأخـذ قبـضة قبـضة ويـشمه حـىت وقـع علـى قـرب احلـسني           
  :مث أنشأ وجعل يقول! اك وأطيب تربتك ميت بأيب وأمي ما كان أطيب:وقال

ــداوة   ــن ع ــربه ع ــوا ق    أرادوا ليخف
  

  ١( على القرب تراب القرب دلَّفطيب(  
مث ،  يف أيـام بـين أميـة   الًء على قرب احلسني بن علي عليهما الـسالم أو       وكان إجراء املآ  

وكان الـسبب يف ذلـك علـى مـا رواه أبـو الفـرج       ، رى املآء عليه املتوكل العباسي    أج
وكانت قـد زارت  ،ف أا غائبةرية فعأنه بعث إىل مغن  : الطالبني األصفهاين يف مقاتل  

 وع وبعثـت إليـه جباريـة مـن جواريهـا       الرج فأسرعت، وبلغها خربه ، uقرب احلسني   
ت مواليت وأخرجتنا معها وكان ذلـك       حج: قالت؟  أين كنتم  :فقال هلا  ،كان يألفها 

طري فاسـتu ، إىل قرب احلـسني  : فقالت؟ يف شعبان   إىل أين حججتم   :يف شعبان فقال  
ا فحبست واصطفى أمالكهـا     ، اغضبوبعـث برجـل مـن أصـحابه كـان          ، وأمر مبوال
فأسلمه إىل قرب احلسني فـأمر بكـرب قـربه وحمـوه وإخـراب            ،الديزج: ا يقال له  يهودي

        فلما بلـغ  ، ا من مائيت جريب كلما حوله فمضى لذلك وهدم البناء وكرب حوله حنو
ووكـل بـه   ، وأجـروا املـآء حولـه   ، من اليهود فكربوه  افأحضر قوم ، مل يتقدم إليه  القرب

   )٢ (.ووجه به إليه ،خذ إال أُاليزوره زائر، مساحل بني كل مسلحتني ميل
 عهـدي   دعـ ب: قـال ،  فحدثين حممد بن احلـسني األشـناين       :قال الشيخ أبو الفرج   
فـساعدين رجـل   ، مث عملت على املخاطرة بنفسي فيهـا  ، ابالزيارة يف تلك األيام خوفً    

حىت أتينا نواحي ، فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسري الليل  ، ارين على ذلك  من العطّ 
وخرجنا منها نصف الليل فـصرنا بـني مـسلحتني وقـد نـاموا حـىت أتينـا                ، )٣(ضريةالغا

                                                        
    .٣/٣١٧ سري أعالم النبالء )١(
   .٥٩٨ مقاتل الطالبني )٢(
  .ال واهللا ما مشمت مثلها لشئ من الطيب ): ج(يف . الغضارية): ج( يف )٣(
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حىت أتينا وقد قلع الـصندوق الـذي    ، فجعلنا نشمه ونتحرى جهته   ، القرب فخفي علينا  
، كاخلنـدق  اروأجـرى عليـه املـآء فاخنـسف موضـع اللـنب فـص       ، كـان حوليـه وأحـرق   

فقلـت  ، لها لـشيء مـن الطيـب   فشممت منه رائحة ما مشمت مث، فزرناه وأكببنا عليه 
واهللا مـا مشمـت مثلـها قـط مـن           )١ (:فقـال ؟  أي رائحة هـذه    :للعطار الذي كان معي   

فلمـا قتـل املتوكـل      ، وجعلنا حول القـرب عالمـات يف عـدة مواضـع          ، فودعناه، الطيب
فأخرجنا تلك العالمات ، امجتعنا مع مجاعة من الطالبيني والشيعة حىت صرنا إىل القرب       

  .)٢( ما كان عليهوأعدناه إىل
:  أمـر بعمـارة املـشهدين   u مث ملا قام الـداعي إىل اهللا حممـد بـن زيـد احلـسين            

إنه أنفق يف عمارما :وقيل، احلسني عليهما السالم ومشهد ،uمشهد أمري املؤمنني 
وبلـغ عـضد الدولـة الغايـة يف تعظيمهمـا وعمارمـا واألوقـاف         ، عشرين ألف درهم  

ونعـى علـيهم قبـيح أفعـاهلم يف         ،  بين العباس  ولقد عري . وكان يزور كل سنة   ، عليهما
ختريب قرب احلـسني بـن علـي عليهمـا الـسالم مـوالهم أبـو احلـسني علـي بـن العبـاس              

  :الرومي حيث يقول
ــورهم   ــىت اســتثارت قب ــوا ح ــم يقنع   فل

  
ــزج    ــيم وديــــ ــها ــــ ــم منــــ   كالــــ

حنـن نـذكرها   و، وهي قصيدة طويلة يذكر فيها فضل أهل البيت ومثالب بين العبـاس          
ولسليمان بن قتة يرثي احلسني ابن علـي  ، كاملة إنشاء اهللا تعاىل يف آخر هذا الكتاب   

  :عليهما السالم
ــإنَّ ــم  فـ ــن آل هاشـ ــف مـ ــل الطـ    قتيـ

  
ــأذلَّ   ــذلَّ  رقابـــ ــريش فـــ ــن قـــ   تا مـــ

ــإن تتبعـــوه عائـــذ البيـــت تـــصبحوا     فـ
   

ــ     تت عـــن هـــداها فـــضلّكعـــاد تعمـ
                                                          

  . ال واهللا ما مشمت مثلها لشئ من الطيب ): ج( يف )١(
   . ٥٩٧ املقاتل ص)٢(
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  مــــررت علــــى أبيــــات آل حممــــد    
  

ــها   ــث حلّـــــ فألفيتـــ ــا حيـــ   ت أمثاهلـــ
  )١(ا فأمــسوا رزيــةً نمــوكــانوا لنــا غُ   

  
ــ       ــت تلــك الرزايــا وجلّ ــد عظم   تلق

ــها     ــديار وأهلـــ ــد اهللا الـــ ــال يبعـــ   فـــ
  

ــي ختلّــ      ــبحت منــهم برغم   توإن أص
ــا    ــا فقريهــ ــيس جربنــ ــرت قــ   إذا افتقــ

  
  ــيس ــا قـــ ــوتقتلنـــ ــل زلّـــ   ت إذا النعـــ

ــرةٌ     ــين قطــ ــد غــ ــا وعنــ ــن دمآئنــ    مــ
  

ــ   ــســـنجزيهم يومـ ــث حلّـ ــا حيـ   تا ـ
ــضة    ــحت مريـ ــر أن األرض أضـ   أمل تـ

  
    ٢( اقــشعرتلفقــد حــسني والــبالد(.  

   :وأليب األسود الدؤيل  

ن عبداهللا بن األمحر قصيدة طويلة حيرض فيها الشيعة على القيام على       وأنشد عوف ب  
  :أوهلا، قتلة احلسني بن علي عليهما السالم ويرثيه فيها

ــحوت وود ــا  صـ ــصبا والغوانيـ ــت الـ   عـ
  

ــحايب    ــت ألصــ ــا : وقلــ ــوا املناديــ   أجيبــ
ــدى     ــدعو إىل اهلـ ــام يـ ــه إذ قـ ــوا لـ   وقولـ

  
ــدا    ــل العــ ــا  : وقتــ ــك داعيــ ــك لبيــ   لبيــ

ــودوا إىل األ   ــل طِ وقـ ــدآء كـ ــعـ   )٣(ٍةرِمـ

  
ــوٍف   ــذاكيا  عيـ ــساحبات املـ ــودوا الـ    وقـ

ـــ    ــوم املخلــــني حـ   سبةًوســــريوا إىل القــ
  

  ــز ــا  وهــ ــوهم والعواليــ ــراب حنــ   وا احلــ
  

                                                        
   .٢٤٠املختار ص. املصيبة واجلمع :  الرزية)١(
   .٣١٨/ ٣ء سرية أعالم النبال ، ٢٣٠/ ٨ البداية والنهاية )٢(
   .٤/٥٠٣لسان العرب . هو املستفز للوثب والعدو :  الطمر)٣(

ــ ــأقـــــــول وزادين جزعـــــ   اا وغيظًـــــ
  

  لــــــــك بــــــــين زيـــــــــاد  أزال اهللا م  
ــانوا    ــدروا وخــ ــا غــ ــدهم كمــ   وأبعــ

  
  ــا ب ــكمــ ــاد عــ ــوم عــ ــود وقــ   دت مثــ

  ــاب ــيهموال رجعـــــــت ركـــــ   هم إلـــــ
  

ــ   ــادإذا قفّـــــــ ــوم التنـــــــ   ت إىل يـــــــ
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ــة واألوىل   ــحاب اخلريبـــ ــسنا بأصـــ   ألـــ
  

ــران     ــي حــ ــا التيمــ ــا ــ ــا)١(قتلنــ    باغيــ
ــلٍ     ــد جبحفــ ــن هنــ ــا البــ ــن مسونــ   وحنــ

  
  كــــركن دبــــا ترجــــى إليــــه الــــدواهيا   

ــ أين الـــــضربنـــــا بـــــيفلمـــــا التقي     انـــ
  

ــان   ــصفني  كـــ ــا بـــ ــرع املتفاديـــ   األضـــ
  دلفنـــــــا فأفلينـــــــا صـــــــدورهم ـــــــا  

  
ــ   ــآًءغــــــداة إذ زرقًــــ    صــــــوادياا ظمــــ

ــيهم    ــسيوف علـــ ــاال بالـــ ــا رجـــ   وملنـــ
  

  )٢(نــــــشق ــــــا هامــــــام والتراقيــــــا  

ــه وجانـــبٍ         فـــذدناهم مـــن كـــل وجـ
  

   ــا وحزنـــــاهم حـــــوز الر   عـــــاء املتاليـــ
ــا صـــــفوفهم      ــىت أزلنـــ ــاهم حـــ   زوينـــ

  
ــر إالَّ ف   ــم نـــ ــستخفّلـــ ــا مـــ   )٣(ا وكابيـــ

ــا أرى مـــن معقـــل       ــىت ظللـــت مـ   وحـ
  

  وأصـــــبحت القتلـــــى مجيعـــــا ورائيـــــا  
ــوا     ــصاحف واتقــ ــاذوا باملــ ــىت أعــ   وحــ

  
  ــــــا وقعــــــات خيــــــتطفن احملاميــــــا     

ــه      ــن ثوابـ ــن مـ ــر ذا ال تيأسـ ــدع ذكـ   فـ
  

ــا       ــت عاني ــرمحن إن كن ــن لل ــب واع   وت
     ــد ــري النـــاس جـ ــع خـ   اا ووالـــدأال وانـ

  
  ــسين ــ  ح   دين إن كنــت ناعيــا  ا ألهــل ال

   شــــارقا كــــل مــــا ذر حــــسينِكبــــيِل  
  

ــا      ــن كــان باكي ــل م ــسوق اللي ــد غ   وعن
  ا مــن رعــى الــدين والتقــى حــسينِكبــيِل  

  
ــا      ــة راجيـــ ــضعيف املثوبـــ ــان لتـــ   وكـــ

ــيِل   ــسينِكبــ ــانٍ  حــ ــل غــ ــائٍسا كــ    ويــ
  

  وأرملـــــة مل تعـــــدم الـــــدهر الحيــــــا     
ــيِل   ــسينِكبـــ ــصاصٍة حـــ   ا مملـــــق ذوخـــ

  
ــا عــــــدمي وأيتــــــام     ــشكى املواليــــ   تــــ

ــرروا     ــصوه وغــ ــا أشخــ ــا اهللا قومــ   حلــ
  

  فلـــم يـــر يـــوم البـــأس منـــهم حماميــــا       
ــ   ــد إذ محـــ وال موفيـ ــوغىا بالوعـ   س الـ

  
  ــضلني ناهيـــــا  وال زاجـــــر ــه املـــ   ا عنـــ

  
                                                        

   .١٣٣املختار . اسم بلد :  حران)١(
   .١١٧املختار .  هو العظم الذي الذي ثغرة النحر والعاتق )٢(
   .١٦٤القاموس ، سوء احلال واالنكسار من احلزن :  الكابة)٣(
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ــائالً ــسحتوا وال قـــــ ــوه فتـــــ    ال تقتلـــــ
  

ــا     ــى املخازيـ ــزاكني يلقـ ــل الـ ــن يقتـ   ومـ
ـــ    ــك إال ناكثًـــ ــم يــــ ــاتالًفلــــ   ا أو مقــــ

  
ــه      ــسعى عليـــ ــرة يـــ ــاوذا فجـــ   معاديـــ

ــدهم     ــل عن   ســوى عــصبة مل يعظــم القت
  

ــ   ــرآؤن أُههبشيـــ ــدا الـــ ــوارياســـ   ا ضـــ
  ــو ــرهوقَـــ ــديهم وحـــ ــوههم بأيـــ    وجـــ

  
ــا      ــان باقيـ ــا كـ ــىن مبـ ــذي يفـ ــاعوا الـ   وبـ

ــة    ــاح دريـــ ــحى حـــــسني للرمـــ   وأضـــ
  

ــ   ــسلوبفغـ ــا  ودر مـ ــف ثاويـ ــدى الطـ   ا لـ
ــيالً   ــة  قتــ ــاس ليلــ ــن بالنــ ــأن مل يغــ    كــ

  
ــزى اهللا قومــــ    ــلموه اجلوجــ ــاا أســ   ازيــ

ــهدته    ــا ليـــــتين إذ ذاك كنـــــت شـــ   فيـــ
  

ــا      ــشانئني األعاديــ ــه الــ ــضاربت عنــ   فــ
   ــد ــتطعت جماهـ ــا اسـ ــه مـ   اودافعـــت عنـ

  
ــيهم وِســـــ     ــيفي فـــ ــت ســـ   نانياوأعملـــ

  واطُـــــبقعـــــدت يف معاشـــــر ثُ ولكـــــن  
  

  وكــــان قعــــودي ضــــلة مــــن ضــــالليا  
  فمـــــا تنـــــسين األيـــــام مـــــن نكباـــــا  

  
ــيا     ــدهر ناســ ــه الــ ــن ألفــــى لــ   فــــإين لــ

ــو    ــتين غــ ــا ليــ ــهويــ ــيمن أجابــ   درت فــ
  

ــا    ــه مـــن مفظـــع القتـــل فاديـ   وكنـــت لـ
ــريت     ــه بأســـ ــرت عنـــ ــاليتين أخطـــ   ويـــ

  
  ا وماليــــــاوأهلــــــي وخــــــالين مجيعــــــ  

    سـقى اهللا قـرب ـد والتقـى فـىت   ا ضـمن ا  
  

ــ      ة الطـــــف الغمـــــام الغواديـــــا   بغربيـــ
  حـــني ســـيم اخلـــسف مل يقبـــل الـــيت      

  
   ــر ــز أو جتــــ ــذل العزيــــ ــاتــــ    املخازيــــ

ــضى مل ميـــأل املـــ      ــن مـ   وت حنـــرهولكـ
  

  ا شــــــهيدا وهاديــــــافبــــــورك مهــــــدي  
   ــو أن صــــــد ــل وفاتــــــه يقًولــــ   ا تزيــــ

  
ــيا     ــال الرواســ ــبالد واجلبــ ــصون الــ   حــ

ــال األرض مــن عظــم فقــده      لزالــت جب
  

ــصخاويا      ــصن اصـ ــه احلـ ــحى لـ   وأضـ
ــصابه      ــضحى مل ــسفت مشــس ال ــد ك   وق

  
     ــه األفـــاق محـــر   ا بواديـــا وأضـــحت لـ

  ت عــن اهلـــدى  تاهـــت وضــلّ فيــا أمــةً    
  

ــوا ف   ــأنيبـــ ــا أرضـــ ــد املتعاليـــ   وا الواحـــ
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اب مــن ســوء صــنعكموتوبــوا إىل التــو  
  

  وإال تتوبــــــــوا تلقــــــــوا اهللا عاتيــــــــا     
ــا     ــسيوف وبالقنــ ــراة بالــ ــوا شــ   وكونــ

  
   ــدم ــوزوا وق ــاريا   تف ــان ش ــن ك ــاز م   ا ف

ــيهم    ــان صـــــــدق دون آل نبـــــ   وفتيـــــ
  

ــا  أُ   ــوالة األدانيـ ــانوا الـ ــم كـ ــيبوا وهـ   صـ
    ــا األوىل إذا الليـــــل جـــــن   هموإخواننـــ

  
ــوا طُــــــ    ــا لَوتلــــ ــان مث املثانيــــ    الفرقــــ

ــدى      ــشناءة والعـــ ــل الـــ ــام أهـــ   أصـــ
  

ــا         فحـــىت مـــىت النبعـــث اجلـــيش غازيـ
ـــ      دوحــــــىت مـــــــىت ال أعتلـــــــي مبهنــــ

  
ــن وقّـــــ    ــذال ابـــ ــاقـــ   اص وأدرك ثأريـــ

ــييت    ــت منـــــ ــيم إن تراخـــــ   وإين زعـــــ
  

ــ      ــ بيــــوم هلــــم منــ   شيب النواصــــيا ا يــ
 اآلف رجل تقـدموا  وهم عشرة، وذلك أيام التوابني من الشيعة على خذالن احلسني       

، وقتلـوا منـهم ألوفـا كـثرية    ، من البصرة والكوفة واملدائن حـىت لقـوا جنـود بـين أميـة           
ومجيع من أحصي من القتلى بسبب احلسني بن علـي   .لوا رمحهم اهللا بعني الوردة    ِتوقُ

  .ا مع التوابني واملختار وابن األشعثعليهما السالم يف األيام املروانية إىل سبعني ألفً
ى الــسيد أبــو احلــسني حيــىي بــن احلــسن العقيقــي احلــسيين رمحــة اهللا عليــه  ورو

 فيما أوحـى إليـه إين قتلـت بـدم     # أوحى اهللا إىل نبيه ((:بإسناده عن ابن عباس قال   
وأين أقتـل بـدم احلـسني بـن بنتـك سـبعني ألفـا وسـبعني           ، حيىي بن زكريا سـبعني ألفـا      

  .))ألفا
 وهـي  uة تنوح على احلسني  جني أنه مسع :  أيضا عن بعضهم   وروى بإسناده 

  :تقول
  أبكـــــــي ابـــــــن فاطمـــــــة الـــــــذي

  
ــشعر     ــاب الـــــ ــه شـــــ ــن موتـــــ   مـــــ

ــزلتم تقَوِل   ــه زلــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــ
  

ــر    ــسف القمــــــــ ــه كــــــــ   ولقتلــــــــ
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عليهمـا الـسالم حـني      اجلـن علـى احلـسني بـن علـي          وكان أهل املدينة يسمعون نوح    
  :وجنية تقول، أصيب

ــدي  ــاحتفلي جبهـــ ــا عـــــني فـــ   أال يـــ
  

  ومــن يبكــي علــى الــشهدآء بعــدي      
ــا    ــودهم املنايــــ ــط تقــــ   علــــــى رهــــ

  
  لــــــــك عبــــــــد إىل متجــــــــرب يف م  

  :u وكان من نوحهم عليه   
ــه  ــول جبينــــــــ ــسح الرســــــــ   مــــــــ

  
  ِرفلــــــــــه بيف اخلــــــــــدوديــــــــــق   

ـــ        ـأبــــــــواه مــــــــن عليــــــــا قريــــــ
  

ــ   ــــــــ ــدود دش جـــــ ــري اجلـــــ   ه خـــــ
  زحفــــــــــوا إليــــــــــه جبمعهــــــــــم    

  
   ــر ــئكم شــــــــ ــودوأولــــــــ    اجلنــــــــ

ــ       ا زاكيــــــــــــا قتلــــــــــــوا تقيــــــــــ
  

  )١(ســـــــــــكنوا دار اخللـــــــــــود ال أُ  

  :ذلك قول بعضهم ومن   
ــن  ــسآء اجلــــــــ ــتبكيك نــــــــ   ســــــــ

  
ــجيات   ــبكني شـــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــ

ــا كالـــــــــد     وخيمـــــــــشن وجوهـــــــ
  

ــات     نــــــــــــــــــــــانري نقيــــــــــــــــــــ
  ويلبــــــــــسن ثيــــــــــاب الــــــــــسو    

  
  د بعـــــــــــــــــد العــــــــــــــــــصيبات   

  : فقالuذكر فيها احلسني ، وللكميت بن زيد من قصيدة  
  ومن أعظـم األحـداث كانـت مـصيبة     

  
ــآء امللحــــ    ــل األدعيــ ــا قتيــ   )٢(بعلينــ

   جبنــب الطــف مــن آل هاشــمٍ    قتيــلٌ   
  

  ــم ــك حلــ ــه مــــ فيالــ ــيس عنــ   بذب لــ
ــم     ــن آل هاشــ ــدين مــ ــر اخلــ   ومنعفــ

  
ــ   ــر أال حبــــ ــبني املتــــ   بذا ذاك اجلــــ

  

                                                        
   .٢٨٦٦ رقم احلديث ٣/١٢٢ الكبري للطرباين واملعجم ، ٣/٣١٧ سري أعالم النبالء )١(
   .١/٧٣٦لسان العرب .  املقطع )٢(
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ــريع ــأن الوصـ ــ كـ ــه النلَّـ ــهدكْـ    حولـ
  

  ــي ــه شــ طفْ ــراننيمن ب ــر)١( الع بر٢(ب(  

  : من أخرى وذكر فيها احلسني بن علي عليهما السالم وأهله فقالوله  
  مل أنـــــــــسهوشــــــــجو لنفــــــــسي   

  
ــب  مب   ــف فانـــــــ ــة الطـــــــ   عركـــــــ

ــحا   ــأن خــــــــدودهم الواضــــــ   كــــــ
  

   ـــــــرإىل املـــــــسحب ت بـــــــني ا   
ــو     صــــــفائح بــــــيض جلتــــــها القيــــ

  
ــرب  )٣(ن   ــن يثــــ ــرين مــــ ــا ختــــ   ممــــ

        ا يذكر فيها احلـسني   وله قصائد اهلامشيات مخسمائة وبضعة وسبعون بيتu،  وقتلـه ،
أبـو ذهيـل   و، ومل جيسر أحد من شعراء الشيعة يرثيه خيفة من بـين أميـة إال الكميـت           

  :وأليب طالب حممد بن عبداهللا اجلعفري، ر بن كثري السهميوكثي، وهب اجلمحي
ــب يف اهللا واللـــــــ   ــس حتـــــ    ـيل نفـــــ

  
ــ   ــسينـــــ ــبه حــــ ــداا وال حتــــ    يزيــــ

ــن أكّ   ــا ابــ ــد ان يــ ــود لقــ ــة الكبــ   الــ
  

  ضجت من البسي الكساء الكبودا  
  ـ الرحــــكبأي هــــول ركبــــت عــــذَّ

  
  اا شـــــديد من يف نـــــاره عـــــذاب  ــــــ  

   نفــسي علــى يزيــد وأشــيا يــا    هلــف  
  

ــالالً    ــلوا ضـــ ــد ضـــ ــداع يزيـــ    بعيـــ
ــا عبـــداهللا يـــا بـــن رســـو         ـ الـــبأبـ

  
  له يـــــا أكـــــرم الربيـــــة عـــــودا   ــــــ  

ــتين كنـــت يـــوم كنـــت فأمـــسي         ليـ
  

ــيالً    ــربال قتـــ ــك يف كـــ ــهيدافيـــ    شـــ
  :نصور بن سلمة بن الزبرقان النمريومل  

ــاس راتــــع هامــــل       شــــآء مــــن النــ
  

  يعللـــــــــون النـــــــــاس بالباطـــــــــل    
ــ   ل ذريــــــ ــ ــرةتقتــــــ ــنيب ويــــــ    الــــــ

  
ــل     ــان للقاتـــ ــول اجلنـــ ــون دخـــ   جـــ

                                                          
. حتت جمتمع احلاجبني وهو أول األنف حيـث يكـون فيـه الـشمم يقـال هـم شـم العـرانني              :  عرنني األنف  )١(

   .١٣/٢٨٢لسان العرب 
   .٤٢ القصائد اهلامشيات ص)٢(
  .١٣/٣٥٠ العرب لسان. مجع قني وهو احلداد الصانع :  القيون)٣(
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ــسني لقــــد     ــك يــــا قاتــــل احلــ   ويلــ
  

ــؤت   ــل  )١(بـــ ــل باحلامـــ ــل مييـــ   حبمـــ
  ــآء ِحأي ــوت أمحــــــد ىف )٢(بــــ   حبــــ

  
ــل   ــرارة الثاكــــ ــه مــــــن حــــ   حفرتــــ

ــنيب وقـــــد   ــه تلقـــــى الـــ   بـــــأي وجـــ
  

ــل   ــع القاتــــ ــه مــــ   دخلــــــت يف قتلــــ
     ا شــــــفاعتهتعـــــال فاطلـــــب غـــــد  

  
ــ   ــل دِرأوال فَـــ ع الناهـــ ــ ــه مـــ    حوضـــ

ــشك     ــا الـ ــه مـ ــال قاتلـ ــدي يف حـ   عنـ
  

ــاذل    ــك يف اخلــــــــ   وال أراين أشــــــــ
ــدا      ــني غـ ــسني حـ ــدآء احلـ ــسي فـ   نفـ

  
ــ   ــا غُـــــــ ــلدوإىل املنايـــــــ    ال قافـــــــ

ــشفرته     ذلـــــــك يـــــــوم أحنـــــــى بـــــ
  

  علــــى ســــنام اإلســــالم والكاهــــل     
ــ        ــين أحـــب بـــين أحـ   ـيـــا عـــاذيل إنـ

  
ــاذل   مدـ   ــم العـــ ــالترب يف فـــ   فـــ

ــصته     ــهمو بغــــ ــت منــــ ــم ميــــ   كــــ
  

ــازل    ــالعرا نــــ ــرب بــــ ــرب القــــ   مغتــــ
ــه قرابتــــــه  مــــــا ان     تحبــــــت حولــــ

  
ــل    ــه الباســــ ــاة يومــــ   عنــــــد مقاســــ

ــ   ــر مــــ   مهاب أصــــــن ومــــــمهناذكــــ
  

  ــع الـــــصلب ــذاهلفيمنـــ    ســـــلوة الـــ
ــدها    ــنيب والـــــــ ــة والـــــــ   مظلومـــــــ

  
  تــــــدير أرجــــــآء مقلــــــة حافــــــل     

ــا     أال مــــــــصاليت يغــــــــضبون هلــــــ
  

  ة البــــــيض والقنــــــا الــــــذابلبـــــسلّ   
  ــت ــد ذقــ ــا قــ ــه فمــ ــتم عليــ ــا أنــ    مــ

  
  مــــن ديــــنكم إىل طائــــل  رجعــــت   

ــ   ــا الـــ مـ ــنيب ومـ ــوة الـ ــنكم جفـ   ـن ديـ
  

ــ   ــلــــــ ــنيب كالواصـــــ   جايف آلل الـــــ
  :uوقال الشريف الرضي حممد بن احلسني احلسيين   

ــصابة    ــديار ع ــى ال ــست عل ــد حب   ولق
  

ــا    ــدي إىل أكبادهــــ ــضمومة األيــــ   مــــ
  

                                                        
  .واملعىن الصحيح ما ذكرناه ، قمت :  يف األصل)١(
   .١٢١ املختار ص: احلباء)٢(
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  بالبكـــآء عيوـــا )١(حــسرى جتـــاذب 
  

  بــــالزفرات مــــن أبرادهـــــا   )٢(وتعــــط   
ــيهم     ــأن مطــ ــىت كــ ــا حــ ــوا ــ   وقفــ

   
   مـــــن أوتادهـــــا كانـــــت قـــــوائمهن   

ــل تطلبـــون مـــن النـــواظر بعـــدكم     هـ
  

ــيئً   ــهادها  شـــ ــا وســـ ــوى عرباـــ   ا ســـ
ــ   ــونَلَغشـ ــا العيـ ــاء بكاؤنـ    عـــن البكـ

  
ــا    ــى أوالدهــــ ــة علــــ ــآء فاطمــــ   لبكــــ

ــدة     أتـــــرى درت أن احلـــــسني طريـــ
  

ــا      ــد والدهــ ــرداء عنــ ــين الطــ ــا بــ   لقنــ
    ــد ــالعراق تعـــ ــآمت بـــ ــت مـــ   هاكانـــ

  
   بالــــــشام مــــــن أعيادهـــــــا  أمويــــــةٌ   

ــضب      ــت غ ــا راقب ــدا  م ــد غ ــنيب وق   ال
   

ــنيب مظنــــــــ    ــصادهازرع الــــــ   ة حلــــــ
  جعلـــت رســـول اهللا مـــن خـــصمائها  

   
ــا   ــا ذخــــرت ليــــوم معادهــ ــئس مــ   فلبــ

ــا      ــعاب مطيهـ ــى صـ ــنيب علـ ــسل الـ    نـ
   

ــعادها    ــى رؤس صــــ ــنيب علــــ   ودم الــــ
ــصبة علويـــــــــ    ــاه لعـــــــ    ٍةوا هلفتـــــــ

   
ــا      ــز قيادهـــ ــد عـــ ــة بعـــ ــت أميـــ   تبعـــ

ــذل يف آنافهـــا  )٣(جعلـــت عـــران      الـ
   

ــو)٤(وعــالط   ــا ِمس ــضيم يف أجياده   )٥(ال

ــتأثرت بـــــاألمر مـــــن غُ        اـــــاياســـ
   

ــى شـــ     ــاءت علـ ــا شـ ــضت مبـ   هادهاوقـ
  طلبــــت تــــراث اجلاهليــــة عنــــدها     

  
ــ       ل مـــن أحقادهـــا وشـــفت قـــدمي الِغـ

    ــو ــدين سـ ــأن الـ ــت بـ ــهازعمـ   غ قتلـ
  

ــذا الـــدين عـــن أجـــدادها         أولـــيس هـ
ــا   ــابقكم إىل أرواحهـــــــــ   اهللا ســـــــــ

  
ــسادها    ــام يف أجـــــ ــسبتم اآلثـــــ   وكـــــ

ــ     أطراف الفخــــار فعــــاذر بــــتذَأخــ
  

ــ     ــن حــ ــثقالن مــ ــصبح الــ   سادهاأن يــ
                                                          

  . جادت ): أ( يف )١(
   .١٠/٣٣٨تاج العروس .  أي تشق )٢(
  . عود جيعل لفي أنف البعري )٣(
  .  حبل جيعل يف عنق البعري )٤(
  ) .أ( من هنا سقط يف املخطوطة )٥(
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 ــداؤ ــضلها أعــ ــب فــ ــروي مناقــ   هاتــ
  

  ــد ــدادها أبــــــ ــسنده إىل أضــــــ   ا وتــــــ
ــو لَــــ    ــف يب ولــ ــاثُوقــ    اإلزار وإمنــ

  
  ِلـــهـــي مهجـــة عبفؤادهـــا )١( اهلـــوىق  

ــن       ــري مـ ــا والطـ ــن أوراقهـ ــر مـ   القفـ
  

ــن ع رطُ   ــوحش مـــ ــا والـــ ــاواقهـــ   ادهـــ
ــا عتــــــرة اهللا اغــــــضيب لنبيــــــه        يــــ

  
ــا   ــالبيض عــــن أغمادهــ   وتزحزحــــي بــ

ــدا مـــ   ــث غـ ــاربـــالطف حيـ   اق دمائهـ
  

ــا   ــاخ أينقهــــ ــا ومنــــ ــوم جالدهــــ   ليــــ
ــت وإمنــــا      ــال ومــــا بلغــ ــذا املقــ   هــ

  
  ــ لْهـــي ح    خلعـــوا عـــذار جوادهـــا  ةٌبـ

    ــتم ــع وأنـــ ــادكم الربيـــ ــول جـــ   أأقـــ
  

ع بالدهــــــا      ــ ــل مرتلــــــة ربيــــ   يف كــــ
ــافها      ــن أوص ــشمس ع ــيآء ال ــىن ض   أغ

  
  بــــــــضيائها وحالهلــــــــا وبعادهــــــــا    

  * * *  

                                                        
  . اجلوي : يف نسخة)١(
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 ١ 

١($  بن الحسن الرضىالحسن(   
: وأمـه ، هو أبو حممد احلسن بن احلسن بن علي بـن أيب طالـب علـيهم الـسالم            

  وكان عبداهللا بن الزبري عقد للحـسن  ، ار الفزاريخولة بنت منظور بن سيu  بأمـه 
     ـ   ؛  )٢(ارخولة دون استئمار منظور بن سيـ  ألنه كان أعرابي؛ ا مـا كمـل إسـالمه    ا جافي

فأقسم ما علم بتحـرمي ذلـك   ،  عمر بضرب عنقه  مرأة أبيه يف اإلسالم فهم    ألنه نكح ا  
وملا أنكحها ابن الزبري نادى منظور ، فدرأ عنه عمر احلد من القتل   ؛ يف دين اإلسالم    

عليـه يف   )٣(أمثلـي يفتـأت  : وقال، فركز رايته بني فزارة فلم يبق قيسي إال دخل حتتها     
احلــسن بــن علــي : ويلــك: فقالــت لــه ابنتــه ، وســاراuفردهــا لــه احلــسن ؟ ابنتــه 

إن كان له رغبـة  : فندم ووقف وقال؟ رد مثله ي  #وابن رسول اهللا    ، عليهما السالم 
uت له احلسن دلَأوو،  وردهاuفلحقه  ،فهو يلحقنا

)٤(.  
ــشهورuوكــان  ــضله م ــهظــاهر، ا ف ــب  ،ا نبل ــه مناس ــةحيكــي يف أفعال ، ه العالي

، ه احلسني بن علي عليهما السالم يف كربالء   ي عم وكانت له مواقف عظيمة بني يد     
 ا وله يومئذ عشرون سنة    وكان فارس ،قَووأصـابته   ، تسعة عشر من جنود الضالل     لَت

فحملــه خالــه أســامة بــن ، ى ووقــع يف وســط القتلــمثــاين عــشرة جراحــة حــىت ارتــثَّ

                                                        
ــصعب  ، ٤/٤٨٣وســري أعــالم النــبالء  ، ٥/٣١٩انظــر طبقــات ابــن ســعد   )١( وتــاريخ ، ٤٦نــسب قــريش مل

، ٥واجلرح والتعديل القـسم الثـاين مـن الـد األول     ، ٢/١٨٧واألعالم  ، ٢١٢واملعارف  ، ٢/٢٨٩البخاري  
ــن عــساكر   ــاريخ اإلســالم  ، ٤/١٦٥وــذيب اب ــرب ، ٣/٣٥٦وت ــة  ، ١٩٦/ ١والع ــة والنهاي ، ٩/١٧٠والبداي
  .٦٢والتحف شرح الزلف 

  . نقال عن خليفة ابن خياط ٤/١٦٦ اخلرب أورده ابن عساكر يف تارخيه )٢(
    .٢٠٠القاموس ص. استبد : فتأت برأيه )٣(
   .٣٨٣ انظر املصابيح )٤(
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 ٢ 

 عـويف   ورده إىل الكوفة وداوى جراحه وبقي عنده ثالثة أشهر حىت          خارجة الفزاري 
  .)١(وسلم وانصرف إىل املدينة

، وكان السبب يف قيامه وبيعته أن عبدالرمحن بـن حممـد بـن األشـعث الكنـدي          
، افـسار إليـه يف جـيش عظــيم حـىت اجتمـع لـه ثالثـون ألفًــ       ، ه احلجـاج سجـستان  والَّ

 فقال له من معه من علمآء الكوفـة    ،  أن يدعو لنفسه   وهم، فخلع عبدامللك واحلجاج  
فراسـلوا علـي ابـن احلـسني زيـن       ،ذا أمـر ال يلتـئم إال برجـل مـن قـريش          هـ : والبصرة
وأمـا احلـسن بـن احلـسن     ، فأما علي بن احلسني فامتنع  ، واحلسن بن احلسن  ، العابدين
ولكـن ال وفـآء   ، وال زهـد يف إحيـآء ديـن اهللا        ، ما يب رغبة عن القيام بـأمر اهللا       : فقال

وورد عليـه كتـاب عبـدالرمحن      ، أجـام فلم يزالوا به حـىت      ، لكم تبايعوين مث ختذلوين   
ــه، األشــعث والــذين معــه بالبيعــة وأميــام املغلظــة [بــن حممــد بــن  ، وأــم ال خيالفون

ــى )٢(]عبــدالرمحن وخــرج إليــه منــهم، فبــايعهم ، الطــائي وأبــو البحتــري، بــن أيب ليل
ومن أهل البصرة حممد بن  ، السلويل وعاصم بن ضمرة  ، وأبو وائل وشقيق  ، والشعيب
بن  )٣(وحريش، وحارثة بن مضرب  ، واحلسن البصري ، وعبداهللا بن الشخري  ، نسريي
  . )٤(ولقبوا احلسن بن احلسن بالرضى، ةقدام

  : يقول بعضهمuويف بيعته 
ــا ذُ  ــغ أبـ ــأبلـ ــوع الرانَبـ ــ خملـ   )٥(نسـ

  
  أن قــد مــضت بيعتنــا البــن احلــسن      

  بــــن الرســــول املــــصطفى واملــــؤمتنا  
  

  مــــن خــــري فتيــــان قــــريش وميــــن      
                                                          

   .٣٧٩ املصابيح )١(
  ) .ب( ما بني احلاصرتني ساقط يف )٢(
  ) .أ( من هنا انتهى السقط يف )٣(
   .٣٨٠ املصابيح )٤(
   .١٠٨/ ١٣لسان العرب . ما كان من األزمة على األنف :  الرسن)٥(
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 ٣ 

ــزمن و ــذا الــــ ــائم يف هــــ ــة القــــ    )١(احلجــــ
     

ومجـع النـاس مـن    ، مث خرج عبدالرمحن بن حممد بن األشعث حـىت واىف فـارس        
واسـتقبله احلجـاج   ،وواىف البـصرة ، العرب والعجم واملوايل حىت اجتمع إليه مائة ألف      

حىت كان بينهم سبعون وقعة أو مخـس  ، واشتد القتال بينهم ثالث سنني  ، بن يوسف 
وتقـوى  ، وقتـل بينـهما خلـق كـثري    ، ذلك على احلجاج سوى وقعـتني   كل  ، وسبعون

وقدامـه  ، ودخـل الكوفـة فـاجتمع إليـه محـزة بـن املغـرية بـن شـعبة              ، أمر ابن األشعث  
 ،أظهـر اسـم الرجـل   :فقالوا له،  والقرآءيف مجاعة الفقهاء   صقلة الشيباين الضيب وابن م  

  افقد بايعناه ورضينا به إمام معـة خطـب لـه   فلما كان يـوم اجل ، ورضىu ،  حـىت إذا
، وقـدم احلجـاج بـن يوسـف      : قـال . )٢(سقط امسه من اخلطبة   كان يوم اجلمعة الثانية أُ    

ومـضى يف  ، وكانت حرب اجلماجم امللحمـة الكـربى الـيت اـزم فيهـا ابـن األشـعث          
وكـان  ، مجاعة أصحابه فثبت عبداهللا بن العباس ابن ربيعة بن احلارث بن عبـداملطلب    

وهو حديث الـسن  ، عث داعية للحسن ابن احلسن عليهما السالمعلى خيل ابن األش 
، ا إىل سجـستان مث مضيا مجيع ، وحلق بابن األشعث بفارس   ، مِزاحلجاج حىت ه   فقاتل

حـىت مـات عبـد      ، وتوارى احلسن بن احلسن عليهمـا الـسالم بـأرض احلجـاز وامـة             
  .)٣(امللك بن مروان

                                                        
   .٣٨٢ املصابيح )١(
   .٣٨١ املصابيح )٢(
   .٣٨٢ انظر املصابيح )٣(
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 ٤ 

 بن جعفر بن عبيداهللا بـن احلـسني    حيىي بن احلسن   )١(  وروى السيد أبو احلسني   
ابن علي ابن احلسني بن علي بـن أيب طالـب علـيهم الـسالم يف كتـاب نـسب آل أيب            

مسعت احلسن بـن احلـسن يقـول لرجـل          : قال، بإسناده عن الفضل بن مروان    ، طالب
فـإن اهللا   ،وإن عـصينا اهللا فأبغـضونا    ، فإن أطعنا اهللا فأحبونا   ؛ وحيكم أحبونا : يغلو فيه 

، بغـري طاعـة لنفـع بـذلك أبـاه وأمـه       #ا بقرابتـه مـن رسـول اهللا    ا أحـد  ن نافع لو كا 
  .وحنن نرضى به منكم، فقولوا فينا احلق فإنه أبلغ فيما تريدون

فلمـا   ،uوأوقـاف أمـري املـؤمنني       ، # يلي صـدقات رسـول اهللا        u وكان
  .مات وليها ابنه عبداهللا بن احلسن حىت حازها أبو جعفر املنصور ملا حبسه

وهـو يـسايره يف   ، السيد رمحه اهللا أن احلجاج بـن يوسـف قـال لـه يومـا             وروى
ك عمر بن علـي معـك يف صـدقة      م ع لْدِخأَ:  أمريها وحجاج يومئذٍ -موكبه باملدينة   

ل فيهـا مـن مل   خِـ دأُ وال، ر شـرط علـي  يـ غَ ال أُ :قـال ، فإنـه عمـك وبقيـة أهلـك       ، علي
مث كان وجهه ، سن حني غفل احلجاج  فنكص عنه احل  ، إذا أدخله معك  : قال، دخلي

فلمـا  ،  به حيىي بـن احلكـم     فمر، إىل عبدامللك حىت قدم عليه فوقف ببابه يطلب اإلذن        
إين سـأنفعك  : فقـال لـه حيـىي     ، وسأل عـن مقدمـه فـأخربه      ، رآه عدل إليه وسلم عليه    

 علـى عبـدامللك فرحـب بـه وأحـسن          uفـدخل احلـسن بـن احلـسن         ، عند عبدامللك 
لقـد أسـرع إليـك      : عبـدامللك  فقـال لـه   ، احلسن قد أسرع إليه الشيب    وكان  ، مسألته
كـل عـام   ،  وما مينعه يا أمري املـؤمنني شـيبه أمـاين أهـل العـراق     :فقال له حيىي   ،الشيب

بـئس واهللا  : uفأقبـل عليـه احلـسن بـن احلـسن      ، يقدم عليه منه ركب مينونه اخلالفة  
ينـا الـشيب وعبـدامللك      ولكنـا أهـل بيـت يـسرع إل        ، وليس كما ذكرت  ،الرفد رفدت 

                                                        
 بــن  واملــسائل إىل القاســمولــه أخبــار مكــة ، أول مــن صــنف يف أنــساب الطــالبيني  ، هـــ ٢١٤ولــد ســنة  )١(

   .٨/١٤١ينظر األعالم .  هـ ٢٧٧توىف ، إبراهيم
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: فقـال ، فـأخربه بقـول احلجـاج   ،  ما قدمت له ملُه :فأقبل إليه عبدامللك فقال   ، يسمع
  .)١(ووصله وكتب له. ا ال جياوزهاكتب إليه كتاب، ليس له ذلك

 مـا : وقـال ، فلما خرج من عنده لقي حيىي بن احلكم وعاتبه على سـوء حمـضره   
ولوال هيبتـه إيـاك   ، ا عنك واهللا ال يزال يهابكهإي: فقال له حيىي؟، هذا الذي وعدتين  
  .)٢(رت يف معاونتكما قص: ا أيفدوما ألوتك ِر، ما قضى لك حاجة

   ومبلغ عمره وموضع قبرهuذكر وفاته 
 ملا ويل الوليد بن عبد امللك اشتد طلبه للحسن بن احلسن عليهما السالم حىت     

      ـ    إىل املد  لَمِـ دس إليه من سقاه السم فمات وحوتـويف  ، ا علـى أعنـاق الرجـال    ينـة ميت
ويف الروايـة أن    . بـالبقيع  uودفن  ،  سبع وثالثني  :وقيل، وهو ابن مثان وثالثني سنة    

، وأقامـت سـنة  ، امرأته فاطمة بنت احلسني عليهم السالم ضربت فسطاطا علـى قـربه     
ا كـان  فلم،  باحلور العني من مجاهلاهبشوكانت ت، وتصوم النهار ، وكانت تقوم الليل  

  فلمـا  ،  اذهبـوا حـىت يظلـم الليـل قلـيال        :ضت الفسطاط وقالـت ملواليهـا     رأس السنة قو
 بــل يئــسوا : فأجابـه آخــر ، ) ٣ (؟هـل وجــدوا مــا فقــدوا : ا بــالبقيعأظلـم مسعــت صــوت

  .) ٤(فانقلبوا
أا : ويف رواية أخرى ،  ذلك السيد أبو احلسني حيىي بن احلسن احلسيين        روى 

  : لت بقول الشاعرملا قوضت الفسطاط متث
ــول مث اســم الــسالم عليك     مــاإىل احل

  
   كــامال فقــد اعتــذرومـن يبــك حــوالً   

  $ ذكر أوالده  
                                                        

   .٣٨٤ املصابيح )١(
   .٣٨٤ املصابيح )٢(
  .ما طلوا ): ج( يف )٣(
   .٣٨٢ املصابيح )٤(
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، وعبـداهللا ، رملة بنت سعيد بن عمرو بـن نفيـل  : وأمه، ىنكَوبه كان ي ، حممد
فاطمة بنت احلسني بن علي : وهؤآلء أمهم، وأم كلثوم، وزينب، وحسن، وإبراهيم

ويف الروايــة أن احلــسن بــن احلــسن ملــا خطــب إىل عمــه   ، مأيب طالــب علــيهم الــسال
؟ اختــر أحبــهما إليــك: فقــال لــه احلــسني ،وســأله أن يزوجــه إحــدى ابنتيــه، احلــسني

قد اخترت لك : $فقال له احلسني ، احر جواب  ومل ي  $فاستحىي من عمه احلسني     
  . )١( إياهاجه فزو#ا بأمي فاطمة بنت رسول اهللا فهي أكثرمها شبه ،ابنيت فاطمة

ذكـر ذلـك الـسيد    ، ملنقطعة احلـسن ) ٢( امرأة سكينة من ذولتها إنَّ:  يقال وكان
منظـور بـن ريـان بـن     [جآء : وروى بإسناده قال،أبو احلسني حيىي بن احلسن احلسيين  

؟ لعلـك أحـدثت أهـال     : فقـال ، إىل احلـسن بـن احلـسن       )٣ (]أبو منظور : ويقال، سيار
أمـا علمـت   ، بئس ما صـنعت : فقال،  بن عليوجت بنت عمي احلسني   تز. نعم: قال

فـإن اهللا  : قـال ، كان ينبغي لـك أن تتـزوج يف العـرب   ؟ أن األرحام إذا التقت أضوت  
 بـه  رسفَـ ،  فـأخرج إليـه عبـداهللا بـن احلـسن       :قـال ؟ فأرنيـه   : قال، قد رزقين منها ولدا   

 قـد رزقـين   هللافـإن ا :  قـال ، عليـه  ومعدو  عادي هذا الليثُ ! أجنبت واهللا : وقال، وفرح
 خرج إليه احلسن بن احلـسن  فأ؟فأرنيه: قال، ا آخرمنها ولد، أجنبـت  :  بـه وقـال   فـسر

فـأراه إبـراهيم    ؟فأرنيه: قال، ان اهللا قد رزقين منها ثالثً   فإ: قال، واهللا وهو دون األول   
  .فقال ال تعد إليها بعد هذا ،بن احلسن بن احلسن

                                                        
   .٣٨٢ املصابيح )١(
 إن امرأة سـكينة مردودـا ملنقطعـة القـرين     :يقولون (٤٤/ ٥ يف العبارة غموض وقد جاء يف أعيان الشيعة  )٢(

  ) .إن امرأة ختتار على سكينة ملنقطعة القرين يف احلسن: وكان يقال( والرواية الثانية بسنده ) ...يف اجلمال
  ) .أ( ما بني احلاصرتني ساقط يف )٣(
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أم : أمهـم ، وأم القاسم ، مليكةو، وفاطمة، وداود ،جعفر: $ ومن أوالده   
  .ولد 

* * *  
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   )١(اإلمام زيد بن علي عليهما السالم
زيد بن علي سيد العابدين بن احلسني الشهيد سيد شباب أهـل اجلنـة بـن           : هو

ودون نـسبه فلـق   ،أيب طالـب صـلوات اهللا علـيهم       سيد العرب أمري املـؤمنني علـي بـن        
  .# كلهم بنص الرسول أبآؤه سادةٌ، بل شعاع الشمس والقمر، الصباح األنور
:  أنـه قـال  #فروينا فيـه عـن الـنيب     ،،بن احلسني عليهما السالم   علي  : أما أبوه 

))احلسني فيقوم علي بن، ليقم سيد العابدين: إذا كان يوم القيامة نادى مناٍد((
) ٢(.   

كمـا ورد بـه األثـر عـن سـيد         ،  جده احلسني فهو سيد شباب أهل اجلنـة        وأما 
  .#البشر 

 أن # وينـا عـن الـنيب   ملـا ر ؛ فهـو سـيد العـرب    ، $وأما علي بن أيب طالب   
))وعلي سـيد العـرب  ،أنا سيد ولد آدم  (( :#فقال  ،  يا سيد العرب   :رجال قال له  

) ٣ (

  :ولبعضهم، واجلوهر الفائق الغايل، وهذا هو النسب العايل .
ــ لُآمأن ي ِطعــي ــي رِن بــي ي ــصى أمل    أق
  

   علي بِن احلسِني بِن علي بِنحبب زيِد  
، شراها املختار بن أيب عبيد بثالثني ألف درهـم      ، )داجي( : أم ولد امسها   :وأمه   

، فبعـث ـا إليـه   ، ما أرى أحدا أحق بك من علي بن احلـسني عليهمـا الـسالم           : فقال
  منـهم شـرى هلـم   وكان إذا ترعـرع أحـد  ، فلما وصلت إليه عرضها على بعض ولده     

                                                        
/ ٥وطبقـات الـنب سـعد     ، ٥٧٢/ ٤ وتـاريخ دمـشق البـن عـساكر         ١٢٧ومقاتل الطـالبني     ، ٤٥ اإلفادة   )١(

 ٩/٣٢٩والبدايـة والنهايـة    ، ٥/٤٨١وتاريخ الطـربي     ،١/٣٥١وشرح ج البالغة البن ابن احلديد        ، ٢٢٩
واجلــرح  ، ٣٢٧تـاريخ الكوفــة  و ، ٣/٥٩واألعــالم ، واإلمـام زيــد أليب زهـرة    ، ٢/١٢٩مـروج الــذهب  ، 

والـشافعي  ، ) خ(وطبقـات الزيديـة   ، ١/١٥٨وشذرات الذهب    ،٥/٧٤وتاريخ اإلسالم    ،٣/٥٦٨والتعديل  
   .٨/١١٠وكتاب الفتوح  ، ١٨٨/ ١
   .١/١١٨ أخرجه يف مشس األخبار )٢(
ــاكم )٣( ــط   ، ٣/١٢٤ احلـ ــرباين يف األوسـ ــم ٢/١٢٧والطـ ــال   ، ١٤٦٨ رقـ ــرت العمـ ــم ١٤٣/ ١٣وكـ  رقـ

  . بأكثر من رواية ٣٦٤٤٨
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ويف .  لنفــسه$فاستخلــصها ، أريــد الــشيخ: ت بــذلك قالــتفلمــا أحــس، اجلــواري
يف لـيليت   #رأيـت رسـول اهللا   :  أنه أصبح ذات يوم فقال ألصـحابه  $لرواية عنه   ا

فـصاح يب رسـول    ،فعلقـت  هذه فأخذ بيدي فأدخلين اجلنة فزوجين حـوراء فواقعتـها     
فما قمنا حىت أرسل املختار بأم زيد شراؤها  ، املولود منها زيدا  مس:  يا علي  #اهللا  

  .اثالثون ألفً
 عليهما السالم كان إذا صلى الفجر مل يتكلم حـىت        أن علي بن احلسني    وروي
 إىل  فالتفـت :قـال ، فبشر به بعد صـالة الفجـر  ، فجآؤوه يوم ولد زيد  ، تطلع الشمس 

مسـه  :  منـهم فقـال كـلٌ   : قـال ؟  هذا املولـود     أي شيء ترون أن أمسي    : فقال، أصحابه
عه يف فجـآؤوا باملـصحف فوضـ   : قال، يا غالم علي باملصحف : فقال، مسه كذا ، كذا

≅Ÿ&فـإذا فيـه     ، مث فتحه فنظر إىل أول حـرف يف الورقـه         ، حجره �Ò sùuρ ª!$# tÏ‰Îγ≈yfßϑ ø9 $# 

’n?tã tÏ‰Ïè≈ s) ø9$# #·� ô_r& $ VϑŠ Ïàtã ^]مث فتحه ثانية فنظـر يف أول الورقـة       ،مث أطبقه ، ]٩٥:النسآء: 
& ¨βÎ) ©!$# 3“u�tIô©$# š∅ÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# óΟßγ |¡àÿΡ r& Ν çλm;≡uθ øΒ r& uρ  χr'Î/ ÞΟßγ s9 sπ̈Ψyfø9 $# 4 

šχθè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# tβθ è=çG ø) uŠ sù šχθè=tFø) ãƒuρ ( #́‰ ôãuρ Ïµø‹ n=tã $ y) ym †Îû Ïπ1u‘öθ −G9 $# 

È≅‹ ÅgΥ M}$#uρ Éβ#uö� à) ø9 $#uρ 4 ô tΒ uρ 4†nû÷ρ r& Íν Ï‰ôγ yè Î/ š∅ÏΒ «!$# 4 ^]قــال ]١١١:التوبــة :هــو واهللا زيــد 
  .  سنة مخس وسبعني$ وكانت والدته ...زيدا: فسمي
  :$صفته

تـام  ، مقـرون احلـاجبني  ، نيعـ أَ،  اللون أبيض$ كان :)١(قال السيد أبو طالب 
ــل القامــة، اخللــق ــىن األنــف،  الــصدرعــريض،  اللحيــةكــثّ، طوي ــرأس ، أق أســود ال
  . أن الشيب خالطه يف عارضيه إالَّ، واللحية

                                                        
  .٤٥ اإلفادة )١(
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ــأمري املــؤمنني شبوكــان يــ ويعــرف يف ، غــة والرباعــة يف الفــصاحة والبال$ه ب
 انتـهت الفـصاحة واخلطابـة والزهـادة     :قـال خالـد بـن صـفوان       . املدينة حبليف القرآن  

لقـد شـهدته عنـد هـشام بـن      ، والعبادة من بين هاشم إىل زيد بن علي عليهما السالم 
  .وقد تضايق به جملسه، عبد امللك وهو خياطبه

أيـت زيـد بـن علـي      كنـت إذا ر :قال  عن بعض أصحاب زيد بن علي     وروينا
وكان ، ا أديبا مجيالًكان وسيم: ووصفه بعضهم فقال.رأيت أسارير النور يف وجهه  

  .ر السجود يف جبينه قد أثَّ
  $ ذكر طرف من مناقبه وأحواله

وكـان يعـرف باملدينـة حبليـف       ،  على العلم والعبادة والفضل والزهادة     $نشأ  
  .ليه وكان يسمع الشيء من ذكر اهللا فيغشى ع، القرآن

فمـن ذلـك مـا روينـاه باإلسـناد          ، # وردت فيه آثار كثرية عن الرسول        وقد
ملــا أخــربين : ي بــن أيب طالـب كــرم اهللا وجهــه قـال  املوثـوق بــه إىل أمــري املـؤمنني علــ  

، نـه زيـد بـن علـي علـيهم الـسالم       بقتـل احلـسني بـن علـي وصـلب اب       #رسول اهللا   
يف  وا علـي أرضـى حبكـم اهللا يفَّ   يـ : قـال ؟ أترضى أن يقتل ولدك، ل اهللا يا رسو : قلت
وأمـا الثانيـة فـإذا عرضـوا علـى اهللا عـز وجـل        ،  فاليومأما دعوةٌ: ويل دعوتان ، ولدي

 يـا علـي أمـن علـى دعـائي         : سمآء وقـال  مث رفع يديه إىل الـ     ،  أعماهلم وعرضت علي :
وامنعهم الشرب من ، وسلط بعضهم على بعض   ، اددواقتلهم ب ، اللهم أحصهم عددا  

قـد  ((: فقال، ننا أدعو عليهم وأنت تؤم     وأ $فأتاين جربيل   : قال، مرافقيتحوضي و 
  .))أجيبت دعوتكما
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 يصلب رجل من أهل ((: قال #وباإلسناد إىل حيىي بن ميمون يرفعه إىل النيب         
ا إال أعمـاه اهللا عـز وجـل يـوم      إىل عورتـه متعمـد  ال ينظـر أحـد  ، بييت بالكوفة عريـان   

))القيامة
) ١(.  

 وهو يبكـي فبكيـت    #رأيت رسول اهللا    :  الغفاري قال   إىل أيب ذر   وباإلسناد
ال قطـع اهللا    : قـال ، فـداك أيب وأمـي قـد قطعـت أنيـاط قلـيب ببكائـك              : فقلـت ، لبكائه

أخـربين حبــييب  ، اسمى عليـ إن ابـين احلـسني يولـد لـه ابـن يـ      ، يـا أبـا ذر  ، أنيـاط قلبـك  
، زيـد :  يقال لـه نه يولد له ابنوأ،  أنه يعرف يف السمآء بأنه سيد العابدين$جربيل  

، وأن فرسـان اهللا يف الـسمآء هـم املآلئكـة    ،  هم فرسـان اهللا يف األرض وأن شيعة زيدٍ 
وأن شـيعة زيـد يف أرض بيـضاء كالفـضة أو كلـون       ، وأن اخللق يوم القيامة حياسبون    

امضوا إىل موالكم أمـري  : ويقول بعضهم لبعض، الفضة يأكلون ويشربون ويتمتعون  
فريكبون على جنائـب مـن اليـاقوت       : قال،  ننظر إليه كيف يسقي شيعته     ني حىت املؤمن

، رحاهلـا مـن الـسندس واإلسـتربق    ، أزمتها اللؤلـؤ الرطـب   ، والزبرجد مكللة باجلوهر  
واهللا إنا لنرى أقواما ما كـانوا معنـا   :  فبينما هم يركبون إذ يقول بعضهم لبعض      :قال

هللا لقد شارككم هؤآلء يف ما كنتم مـن        وا:  فيقول $ فيسمع زيد    :قال، يف املعركة 
ــدنيا ــوام  ، ال ــارك أق ــا ش ــة صــفني   كم ــد وقع ــن بع ــوا م ــوم   ،  أت ــم إلخــوانكم الي وإ

  .وشركاؤكم 
 خـري األولـني واآلخـرين    ((:  أنـه قـال  # وروينا باإلسناد املوثوق به إىل النيب    

 زيـد بـن   مث ضـم  ، مي هـذا  املظلوم من أهل بييت س    (املصلوب يف أميت    ، املقتول يف اهللا  
  مسي احلبيب من أهل، ايا زيد لقد زادك امسك عندي حب: مث قال، حارثة إليه

                                                        
   .١٣٠ومقاتل الطالبني  ، ١/١١٨ بلفظ مقارب يف مسند مشس األخبار )١(
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  . )١ ()))  بييت
زيـد مبوضـع يعـرف    : دعىيقتل رجل من ولـدي يـ   (( : أنه قال  # وروينا عنه 

))يدعو إىل احلق يتبعه كل مؤمن، بالكناسة
) ٢( .  

 واألصبغ بـن نباتـة      أنا uكنت مع أمري املؤمنني     : ة العرين قال  عن حي وروينا  
وهـي يومئـذ صـحراء فمـا زال     ، يف الكناسة يف موضع اجلزارين واملـسجد واحلنـاطني   

يـا  : فقال األصبغ،  بأيب وأمي:ويقول، اا شديدويبكي بكاًء، يلتفت إىل ذلك املوضع   
   والْ أمري املؤمنني لقد بكيت فَتت  قلوبنا وأعيننا  حىت بكت  ،والتفتقال ، ا فلم أر أحد

ا مـا ولـد أبـوه بعـد يلقـى اهللا غـضبان         ، أنـه يولـد يل مولـود      ((: #ثين رسـول اهللا     حد
وأنـه  ، ا له على احلق حقا على دين جربيل وميكائيل وحممـد صـلى اهللا علـيهم       وراضي

وال ميثل بأحد بعده صلوات اهللا على ، ميثل به يف هذا املوضع مثاال ما مثل بأحد قبله   
)) معهوعلى األرواح اليت تتوىف، روحه

)٣( .  
إذ بكى بكاءا شديدا ،  بني أصحابهu بينما علي : قالوروينا عن ابن عباس

يـا بـين ألمـور    : قـال ؟ يا أبت ما لك تبكي    : uفقال له احلسن    ، حليته )٤(حىت لثقت 
يـا  : قـال ؟ #وما أنبأك به رسـول اهللا  : قال، #خفيت عنك أنبأين ا رسول اهللا   
 #أنبـأين رسـول اهللا   ، ئال حتـزن ويطـول مهـك   لـ ؛ بين لوال أنك سألتين مـا أخربتـك    

الكـافر  ، ا األحـول الـذميم  يا علـي كيـف أنـت إذا وليهـ     :  قال فيه  ا طويالً حديثًفذكر  
يـا رسـول اهللا مـن    : قلـت ، لعـرض  فيخرج عليه خري أهل األرض من طوهلـا وا    ،اللئيم

                                                        
ــار  ، ٤٥٨ص١٩ رواه ابــن عــساكر ج)١( ، ١٣١وروي معنــاه يف مقاتــل الطــالبني   ، ١/١١٩ومشــس األخب

   .٣٧٠٦٨ رقم ٣٩٧/ ١٣وكرت العمال 
   .١٣١ ومقاتل الطالني، ١/١٢٠ مشس األخبار )٢(
   .١٢٠ مسند مشس األخبار )٣(
   .٣٢٦/ ١٠اللسان . البلَلْ :  معناها اللثق)٤(
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 فيخـرج  ،وألبسه اهللا قميص الرب واإلحسان، يا علي رجل أيده اهللا باإلميان    : قال؟ هو
مث ، فيقتله األحول ذو الـشنئآن ، من خري أعوانأعوانه  ، يف عصابة يدعون إىل الرمحن    

مث يـضربه بالعـسبان حـىت يكـون رمـادا      ، مث حيرقـه بـالنريان  ، يصلبه على جـذع رمـان   
  .  )١(مث تصري إىل اهللا عز وجل روحه وأوراح شيعته إىل اجلنان، كرماد النريان

ن حممد عن أبيه عـن جـده عـن احلـسني بـن علـي         إىل جعفر ب  وروينا باإلسناد   
ــرب ا أمــري املــؤمنني صــلوات اهللا عليــه خطــب خطبــةً  أن عليــ:علــيهم الــسالم  علــى من

، مث ميلـك هـشام تـسعة عـشر سـنة     : فـذكر أشـيآء وفتنـا حـىت ذكـر أنـه قـال          ، الكوفة
قاتـل ولـدي   ، جبـار عنيـد  ، مـايل وهلـشام  ، وتواريه أرض رصـافة رصـفت عليـه النـار         

بالطي زيـد  ، يصلب ولدي بالكناسـة مـن الكوفـة   ، ال تأخذه رأفة وال رمحة    ، ب املطي
  .قتل زيد فعلى سنة أبيهفإن ي، لذروة الكربى من الدرجات العلىيف ا

فاســقها  ،يالــه مــن خملــوع قتيــل ،  غــري ســعيد خبيــث شــقيمث الوليــد فرعــونٌ
يأكل ويتمتع  هر ذَ،متقدمها ابن آكلة األكباد  ، وطاغوا أزيرق ، وكافرها يزيد ،وليد

  .فسوف يعلم غدا من الكذاب األشر، ويلهه األمل
خيـرج مـين بظهـر    :  أنـه قـال  uوروينا عن أمري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب           

وال ، مل يـسبقه األولـون  ، امللـك : واألـة ،  زيد يف أة سـلطان    :الكوفة رجل يقال له   
قيامـة هـو وأصـحابه معهـم      خيرج يوم ال  ، يدركه اآلخرون إال من عمل مبثل ما عمله       

هـؤالء خلـف    :  فتلقاهم املآلئكة فيقولـون    :مث خيطوا أعناق اخلالئق قال    ،  )٢(الطوامري

                                                        
   .١/١٢٠ مسند مشس األخبار )١(
   .٥٥٤القاموس . الصحائف : الطوامري)٢(
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ادخلوا ، قد عملتم مبا أمرمت:  فيقول #ويستقبلهم رسول اهللا    ، ودعاة احلق ، اخللف
  . )١(اجلنة بغري حساب

احلق مـن  الـشهيد مـن ذريـيت والقـائم بـ     :  أنه قال u وروينا عن أمري املؤمنني   
يــأيت يــوم ، وقائــد الغــر احملجلــني، إمــام ااهـدين ، ولـدي املــصلوب بكناســة كوفــان 

ادخلـوا اجلنـة ال خـوف       : ينـادوم ، القيامة هو وأصحابه تتلقـاهم املآلئكـة املقربـون        
  .عليكم وال أنتم حتزنون 

أريـت يف منـامي   ((: #قـال رسـول اهللا    :  قـال  وروينا عن أيب سعيد اخلدري    
فقتـل فعلـى   ، غري املنكر وأنكـر اجلـور     ،  بييت دعا إىل اهللا وعمل صاحلا      رجال من أهل  
))فعلى صالبه لعنة اهللا((: ويف خرب آخر ))قاتله لعنة اهللا 

) ٢( .  
 قـدم علينـا زيـد بـن علـي إىل الـشام أيـام        : قـال وروينا عن أيب غسان األزدى  

د حبـسه هـشام     ولق،  كان أعلم بكتاب اهللا منه     فما رأيت رجالً   ،هشام بن عبدامللك  
ذلك  مخسة أشهر يقص علينا وحنن معه يف احلبس بتفسري احلمد وسورة البقرة يهذو     

 واعلموا رمحكم اهللا أن القرآن والعمـل بـه يهـدي للـيت        :وذكر الكتاب قال فيه   ، هذا
، وهــدى ،ورمحـةً  ،اروحــ: اهألن اهللا شــرفه وكرمـه ورفعــه وعظمـه ومسـ   ؛هـي أقـوم   
وأبانه بعجيب الـنظم عـن      ،مبعجز التأليف أطماع الكائدين   وقطع منه    ،اونور، وشفاًء

 ال خيلق عـن     اوغض، ال متجه األذان   اومسموع، ملا ال ي  وجعله متلو  ،حيل املتكلفني 
والقـرآن علـى أربعـة    ، ا ال تنفد فوائـده ومفيد، ا ال تنقضي عجائبه وعجيب ،كثرة الرد 

 يعرفهـا  وعربيـةٌ  ،لمـه العلمـاء  وتفـسري يع  ،حالل وحرام ال يسع الناس جهالته     : أوجه
  .هو ما يكون مما مل يكنو، وتأويل ال يعلمه إال اهللا، العرب

                                                        
   .٢/١٢١ومسند مشس األخبار  ، ١٣١ مقاتل الطالني )١(
   .٤٨٠/ ١٩ تاريخ ابن عساكر )٢(
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: ره فظهــ،اومطلعــ ،اوحــد، اوبطنــ ،اظهــر :لقــرآن واعلمــوا رمحكــم اهللا أن ل
  .ثوابه وعقابه: ومطلعه ،ضه وأحكامهفرائ: وحده، تأويله: وبطنه، ترتيله

 زيد بن علي عليهمـا الـسالم سـأل حممـد          ا أن  املوثوق به أيض   وروينا باإلسناد 
مث ، نعـم : فقال له حممد بن علـي  : ا كان ألبيه قال   ابابن علي الباقر عليهما السالم كت     

أي أخـي أمل تـسأل   : ا فقـال فلقـي زيـد  ، نسي فلم يبعث به إليه فمكث سـنة مث ذكـر          
قـال لـه   ف: قـال . واهللا ما منعين أن أبعث بـه إال النـسيان       :قال، بلى: قال؟ كتاب أبيك 

اسـتغنيت عنـه   ،  نعـم :قـال ؟ تـستغين عـن كتـاب أبيـك     :قـال  ، قد استغنيت عنه   :زيد
فبعـث حممـد إىل الكتـاب    :  قال،نعم: قال له زيد  ؟ ا فيه فأسلك عم : قال ،بكتاب اهللا 

فقـال  ، وأقبل زيد جييبه حىت فرغ من آخـر الكتـاب   ، مث أقبل يسأله عن حرف حرف     
  .اا واحد منه حرفًرمتواهللا ما ح :له حممد

، وأبـا جعفـر   ، صـحبت علـي بـن احلـسني       : قال )١(وروينا عن بشر بن عبداهللا    
ا كـان  فمـا رأيـت منـهم أحـد    ، وجعفر بن حممـد ، داهللا بن احلسنوعب، وزيد بن علي  
كان :  قالوروينا عن سعيد بن خثيم. ابا من زيد بن علي عليهما السالمأحضر جو

مل يعجلـه عـن كالمـه حـىت     ،جـل أو نـاظره  مـه الر زيد بن علي عليهما الـسالم إذا كلَّ       
  .مث يرجع عليه فيجيبه عن كلمة كلمة حىت يستويف عليه احلجة، يأيت على آخره

دخلنـا علـى أيب جعفـر حممـد بـن علـي عليهمـا              :  قـال  وروينا عن أيب الـسدير    
فبينا حنن كذلك    ،فقلنا اليوم نسأله عن حوائجنا كما نريد      ، السالم فأصبنا منه خلوة   

فقـال لـه أبـو جعفـر     ، وقـد لثقـت عليـه ثيابـه    ، د بن علـي عليهمـا الـسالم      إذ دخل زي  
 ،فخرج إلينـا متفـضال  : قال،  عليك من املآء مث اخرج إلينا ضادخل فأفِ ، بنفسي أنت 

                                                        
  .ىل وروينا باإلسناد إ): أ( يف )١(
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فنظـروا  : قـال  ،وأقبل زيد خيربه مبا حيتج عليه والذي حيتج بـه   ، فأقبل أبو جعفر يسأله   
يـا أبـا الـسدير هـذا     : لينا أبـو جعفـر فقـال    مث التفت إ  : قال، إىل وجه أيب جعفر يتهلل    

  . وإن استنصركم فانصروه، إن دعاكم فأجيبوه، واهللا سيد بين هاشم
 الـسالم خطـب    وباإلسناد املوثوق به إىل أيب اجلارود أن زيد بن علي عليهمـا           

، وجعـل لنـا قلوبـا عاقلـة    ،  علينا بالبصريةاحلمدهللا الذي من: أصحابه حني ظهر فقال  
وصـلى اهللا علـى خـري    ، واحلق دثاره، وقد أفلح من جعل اخلري شعاره، اعيةوأمساعا و 

وعلــى ، #الــصادق حممـد  ، خلقـه الــذي جـآء بالــصدق مـن عنــد ربـه وصــدق بـه     
: أيهـا النـاس  . هـل بيتـه وأهـل واليتـه     واملنتجـبني مـن أ    ، الطاهرين مـن عترتـه وأسـرته      

، ال يفوتـه هـارب  فورآءكم طالـب   ،العجل العجل قبل حلول األجل وانقطاع األمل     
فقـد  ، واسـتجريوا بثوابـه مـن عقابـه       ، ففروا إىل اهللا بطاعته   ، إال هارب هرب منه إليه    

إن ، وأنتم اليوم حجـة علـى مـن بعـدكم         ، ودعاكم إليه وأنذركم  ، أمسعكم وبصركم 
ــاىل يقــــــول  θßγ#) & :اهللا تعــــ ¤) xÿ tGuŠ Ïj9 ’Îû ÇƒÏe$!$# (#ρ â‘É‹ΨãŠÏ9 uρ óΟßγ tΒ öθ s% #sŒ Î) (#þθãèy_u‘ öΝ Íκ ö�s9 Î) óΟ ßγ ¯=yè s9 

šχρâ‘ x‹øts† ^]ــــة ـــــ Ÿωuρ (#θçΡθä3 &، ]١٢٢:التوب s? šÉ‹©9 $%x. (#θ ä9$ s% $uΖ ÷èÏϑ y™ öΝ èδuρ Ÿω tβθ ãèyϑ ó¡o„ ^ 

ــال[ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ Ÿωuρ (#θçΡθä3 & ،]٢١:األنفــــ s? tÏ% ©! $%x. (#θ è%§� xÿ s? (#θ àÿ n=tF÷z$#uρ . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ æΛ èεu!% ỳ àM≈oΨÉi�t6ø9 $# 4 
y7Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ öΝ çλm; ë>#x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ]١٠٥: آل عمران[.  

  ا ندعوكم إىل كلمة سوآء بيننا وبيـنكم أال نعبـد إال اهللا وال نـشرك           عباد اهللا إن
     ا أربابا من دون اهللا به شيئا وال يتخذ بعضنا بعض ،ا اختـذوا أحبـارهم   إن اهللا دمر قوم

م أربابا من دون اهللاورهبا.  
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 قـد   مـا هـو كـآئن   وكـأنَّ ، ت مل تكـن ت وتقـض  الدنيا إذا انقطعـ   عباد اهللا كأنَّ  
واكتسبوا املعروف تكونـوا  ،فسارعوا يف اخلري  ، ا قد رحل   ما هو زائل عن    وكأنَّ، نزل

أنـا  ، واكتسب املنكر ليس مـن اهللا يف شـيء       ، فإنه من سارع يف الشر    ؛ من اهللا بسبيل  
ولكـن اهللا  ، ن فتنـدمو ا بني أظهـركم هامـةً   وغد، م وتسمعون وال تبصرون   اليوم أتكلَّ 

  فمـن مسـع دعوتنـا هـذه       ، وهو احلاكم بيننا وبـني قومنـا بـاحلق        ، ين إليه ينصرين إذا رد
 وجاهـد ، وأنـاب إىل سـبيلنا  ، فأجاب دعوتنا، العادلة غري اجلائرة  ، اجلامعة غري املفرقة  

، فلـه مالنـا وعليـه مـا علينـا      ، ومن يليه من أهل الباطـل ودعـائم النفـاق         ، بنفسه نفسه 
 واختار الـدنيا الزائلـة اآلفلـة علـى اآلخـرة الباقيـة      ، علينا دعوتنا وأىب إجابتنا  ومن رد ،

  . وهو حيكم بيننا وبينهم، فاهللا من أولئك بريء
فلـئن يـستجيب لكـم رجـل واحـد خـري        ،إذا لقيتم القوم فـادعوهم إىل أمـركم      

 وعليكم بسرية أمري املؤمنني علي ابـن ، لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة  
وال تفتحوا  ، وال جتهزوا على جريح   ، اال تتبعوا مدبر  : بالبصرة والشام  uأيب طالب   
  .واهللا على ما أقول وكيل ، ابابا مغلقً

ولكـن البـصرية   ، عباد اهللا ال تقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سـبيل اهللا          
ا  نفسإنه من قتل.فإن اهللا جيازي عن اليقني أفضل جزآء جيزي به على حق      ، مث القتال 

البصريةَعباد اهللا البصريةَ. ا بغري حقيشك يف ضاللتها كمن قتل نفس .  
يبـذل الرجـل نفـسه علـى غـري      ،  يـا ابـن رسـول اهللا   :فقلت له   قال أبو اجلارود  

فـالطمع أرداهـم إال     ، إن أكثـر مـن تـرى عـشقت نفوسـهم الـدنيا            ، نعـم :قال ؟بصرية
  .فأولئك مين وأنا منهم؛ ا يسعونوال هل،القليل الذين ال ختطر على قلوم الدنيا

مسعت زيد بـن علـي عليهمـا    :  عن عمر بن صاحل العجلي قال  وروينا باإلسناد 
وأتوكـل  ، مقرا له بالوحدانية،  احلمدهللا مذعنا له باالستكانة    :السالم يقول يف خطبته   
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وأشـهد أن  ،وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه     ، ل مـن جلـأ إليـه     عليه توكُّ 
املـأمون علـى خلقـه     ، األمـني علـى وحيـه     ، ورسوله املرتـضى   ،ا عبده املصطفى  حممد ،

  . #املؤدي إليهم ما استرعاه من حقه حىت قبضه إليه 
ومل ، خر نصيحةفإن املوصي بتقوى اهللا مل يد؛  أوصيكم بتقوى اهللا:أيها الناس

، ىل إن أطعتمـوه فاتقوا اهللا يف األمر الذي ال يصل إىل اهللا تعـا        ، ةظَيقصر عن إبالغ عِ   
وأمجلـوا  ، وال تستعينوا بنعمته على معصيته، وال ينتقص من ملكه شيئا إن عصيتموه      

  .وتفكروا وانظروا، يف طلب مباغي أموركم
كـان لعمـي زيـد بـن علـي       :  عليهما الـسالم قـال     وروينا عن جعفر بن حممد     

  ـ  عليهما السالم ابنلكتـاب قلبـه   فلمـا قـرأ ا  ، فكتـب إليـه بعـض إخوانـه يعزيـه     ، ويف فت
ا مـن  فيـا عجبـ   ، آبـاء أمـوات   ، أبنآء أموات ، فإنا أموات  :أما بعد ، وكتب على ظهره  

ٍتميوالسالم ، ا عن ميٍت يعزي ميت.  
وأبـو محـزة   ، أخربين أبو خالد الواسطي: وباإلسناد املوثوق به عن بعضهم قال    

فدخلنا على حممد  ، ملدينةمث إنا خرجنا إىل ا    ، ا على الناس   رد رنا رسالةً حب:الثمايل قاال 
 :إنا حربنا رسالة ردا على الناس فـانظر إليهـا قـال     ،  جعلنا لك الفدا   :بن علي فقلنا له   

. ال: قلنـا ؟ فهل أقرأمتوهـا زيـدا   ،  لقد أجدمت واجتهدمت   :فقال،  فقرأناها :قال، فاقرؤها
  .وانظروا ما يرد عليكم ، اوها زيدؤفأقِر: قال

ا علـى   حربناهـا رد رسـالةً ، علنـا لـك الفـدا   ج: لـه فدخلنا علـى زيـد فقلنـا         قال
  يـا أبـا محـزة      :قـال ، فقرأناها عليه حىت إذا فرغنا منها     ،  إقرؤها :قال، الناس جئناك ا  

أمـا احلـرف األول فـالرد فيـه     : ولكنها تكـسر علـيكم   ،وأنت يا أبا خالد لقد اجتهدمت     
مـا نـدري مـن أي    فـواهللا  ، فما زال يرددها حىت فـرغ مـن آخرهـا حرفـا حرفـا             ، كذا

مث أعطانا مجلة من الكالم نعرف به الـرد  ؟ أو من كسرها شيء نعجب من حفظه هلا 
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يـا أبـا   : قـال ، فرجعنا إىل حممد بن علي فأخربناه ما كـان مـن زيـد          ::قال، على الناس 
ــد ــا محــزة ، خال ــت ياأب ــرأ ، اإن أيب دعــا زيــد، وأن وســأله عــن  ، فاســتقرأه القــرآن فق

وأنـت يـا أبـا    ، يـا أبـا خـا لـد    : مث قـال ، ل بني عينيـه له وقب مث دعا   ، املعضالت فأجاب 
  .عطي من العلم علينا بسطةًا أُإن زيد، محزة

أتينـا زيـد بـن علـي وهـو يومئـذ       :  قـال وروينا عن خالد بن صفوان اليمامي     
ــك   ؛ بالرصــافة ــد املل ــن عب ــشام    ، رصــافة هــشام ب ــن أهــل ال ــه يف نفــر م ــدخلنا علي ف
، قد انقاد له أهل الـشام يف البالغـة والبـصر بـاحلجج       وجآؤا معهم برجل    ، وعلمائهم

وإن أهل اجلماعة حجـة  ، إن اهللا مع اجلماعة: وقلنا، نا زيد بن علي يف اجلماعة     وكلم
   .وإن أهل القلة هم أهل البدعة والضاللة، اهللا على خلقه

مث تكلـم  ، # فحمـد اهللا زيـد بـن علـي وأثـىن عليـه وصـلى علـى حممـد                 :قال
وال أفـصح هلجـة   ، وال أظهر حجةً، ا أبلغ يف موعظةا وال عربي  رشيبكالم ما مسعت ق   

ذكـره مـن كتـاب اهللا فلـم     ، ا قالـه يف اجلماعـة والقلـة    مث أخـرج إلينـا كتابـ    :قـال ، منه
 يذكر كثري  والقليل يف الطاعة هم أهل اجلماعة،  إال مدحه  ومل يذكر قليالً  ، ها إال ذم ،

  . والكثري يف املعصية هم أهل البدع 
وسـكت الـشاميون   ، رى وال أمـ لَـ فمـا أح   فيئس الـشامي :قال خالد بن صفوان  

فعـل اهللا  : وقـالوا لـصاحبهم  ، رجـوا مث قاموا من عنده فخ،  وال كثريفما جييبون بقليلٍ 
فخرسـت فلـم   ،  إال كسرابك وفعل غررتنا وفعلت وزعمت أنك ال تدع له حجةً         

 أفأسـتطيع أن أرد ؟  حاجين بكتاب اهللا إمنا ويلكم كيف أكلم رجالً   :فقال هلم ، تنطق
ا  قرشـي مـا رأيـت يف الـدنيا رجـالً    : فكان خالد بن صفوان يقول بعد ذلك، كالم اهللا 
جج على زيد بن علي عليهما السالما يزيد يف العقل واحلوال عربي.  
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لو نزل عيسى بن مـرمي ألخـربكم   :  عن عبداهللا بن حممد بن احلنفية قال  وروينا
من  ولقد علم زيد بن علي القرآن، علي خري من وطيء على عفر التراب  أن زيد بن    

ألن أبـا جعفـر أخـذه مـن      : قـال ؟ وكيـف ذاك  : حيث مل يعلمه أبو جعفـر قـال قلـت         
  .عطي فهمه  زيد بن علي أُوإنَّ، أفواه الرجال
  :uمناقبه

   : قولهuومن شعره ،أكثر من أن نأيت عليها يف مثل هذا املوضع
ــد ــون زيـــ ــها اليقولـــ ــي مبالـــ    يزكـــ

  
ــه      ــو باذل ــن ه ــال م ــف يزكــي امل   وكي

ــولٌ   ــال حـ ــاإذا حـ    مل يكـــن يف ديارنـ
  

ــضائله     ــه وفـــ ــال إال رمســـ ــن املـــ   مـــ
  :uوقال   

 ــد هب ــي عنـ ــرف عزمـ ــسيف يعـ ــهالـ   تـ
  

  ــرمح يب خ ــوالــــــ   رز واهللا يل ورِبــــــ
  ا لنأمــــل مــــا كانــــت أوآئلنــــا   إنــــ  

  
ــدر      ــاعد القـ ــه إن سـ ــل تأملـ ــن قبـ   مـ

  :ويوصيه خياطب ابنه حيىي uوله   
ــبأَ ــا أهِلينـــ ــ إمـــ ــننكَـــ ــال تكـــ    فـــ

  
  دنــــس الفعــــال مبــــيض األثــــواب      

ــا    ــيم فإمنـــ ــصاحبة اللئـــ ــذر مـــ   واحـــ
  

ــ   ــحابنيشــ ــرمي فــــسولة األصــ    الكــ
ربم      ــ   ولقــــد بلــــوت النــــاس مث خــ

  
  وخــربت مــا وصــلوا مــن األســباب      

   ــر ــة ال تقـــ ــإذا القرابـــ ــفـــ   اب قاطعـــ
  

  وإذا املــــــودة أقـــــــرب األنـــــــساب   
  :خيه الباقر حممد بن علي عليهم السالم يف ندبة أuوله   

ــلبتين ِإ ــوت أنـــــت ســـ ــلْيـــــا مـــ   افًـــ
  

  ــركتين خلفًــــــــــ قد ــه وتــــــــ   امتــــــــ
  اواحـــــــــسرتا ال نلتقـــــــــي أبـــــــــد  

  
  ــف ــىت نقــــــــوم لربنــــــــا صــــــ   احــــــ
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  :)١( ومدة ظهورهuذكر بيعته 
 زيـد بـن   لَبـ  ِقادعـى مـاالً  ،  أن خالـد بـن عبـداهللا القـسري        uكان أول أمـره     

، وداود بن علي بـن عبـداهللا بـن العبـاس    ، ن أيب طالبوحممد بن عمر بن علي ب     ،علي
وأيوب بن سلمة بـن عبـداهللا ابـن الوليـد     ، وسعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف 

فكتب فيهم يوسف بن عمر بن حممد بن احلكـم عامـل هـشام             ،بن املغرية املخزومي  
ا قـدمت  فلمـ  ،وزيد بن علي وحممد بن عمر يومئذ بالرصافة. على العراق إىل هشام   

فقـال هلـم     ،يوسـف فـانكروا    فذكر ما كتب به    كتب يوسف على هشام بعث إليهم     
أنـشدك اهللا وبـالرحم أن   : فقـال زيـد  ، فإنا باعثون بكم إليه جيمع بينكم وبينه   : هشام

أخـاف أن   : قـال  ؟وما الذي ختاف مـن يوسـف      : قال له هشام  ، تبعث بنا إىل يوسف   
فـإذا قـدم عليـك زيـد     : ىل يوسـف أمـا بعـد   فكتب إ ،فدعا هشام كاتبه ، ى علينا يتعد

وإن  ،ح ـم إيلَّ فـسر  عي عليهموا مبا اد  فإن هم أقر  ، وفالن وفالن فامجع بينهم وبينه    
هم أنكروا فاسأله البينة فإن مل يقمها فاستحلفهم بعد صالة العصر باهللا الـذي ال إلـه     

 إنـا  :فقـالوا هلـشام  ، هم سـبيل مث خلِّ، هم شيءوال له قبلَ ، إال هو ما استودعهم وديعة    
  من احلرس يأخـذه بـذلك   كال أنا باعث معكم رجالً   : قال، ى كتابك خناف أن يتعد 

فـسرح ـم إىل يوسـف وهـو         ، جزاك اهللا عن الرحم خريا    : قالوا، حىت يفرغ ويعجل  
، يومئذ باحلرية فاجتنبوا أيوب بن سلمة خلئولته من هشام ومل يؤخذ بشيء من ذلـك  

فـأجلس زيـدا قريبـا منـه وألطفـه يف           ، ف دخلـوا عليـه فـسلموا      فلما قدموا علـى يوسـ     
، وقال هذا زيد بن علـي ، فأخرجه يوسف إليهم، مث سأهلم عن املال فأنكروا   ، املسألة

      ما يل ِق: عيت قبلهما ما ادعيت قال   وحممد بن عمر بن علي اللذان ادلَبما قليـل وال  ه

                                                        
   .٣٨٩واملصابيح  ، ٤٧ -٤٥واإلفادة ،  وما بعدها١٣٣ ينظر مقاتل الطالبني )١(
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مث ، ا ظن أنه قد قتله به عذاب فعذَّ؟ أيب كنت زأ وبأمري املؤمنني    : فيوسقال له    ،كثري
 فكتـب يوسـف إىل   ، ا وأصحابه بعد صالة العصر إىل املـسجد فاسـتحلفوا      أخرج زيد

فأقـام  ،  )١(ى يوسف سبيلهمفخلَّ، فكتب إليه هشام خل سبيلهم    ، هشام يعلمه بذلك  
وجعـل يوسـف يـستحثه بـاخلروج      ، ازيد بعد خروجه من عند يوسف بالكوفـة أيامـ         

  .فأحل عليه حىت خرج فأتى القادسية، وبأشياء يبتاعها، ه بالشغلفيعتل علي
ا رمحك اهللا ومعك مائة ألف سـيف  أين خترج عن: به فقالوا مث إن الشيعة التقوا  

ا من أهـل  نلَبِق وليس، من أهل الكوفة والبصرة وخراسان يضربون ا بين أمية دونك   
ا يناشـدونه حـىت رجـع بعـد أن أعطـوه      فلـم يزالـو   ، فأىب عليهم ؟  عدة يسرية  الشام إالَّ 

أذكرك اهللا يا أبا احلسني ملا حلقت    : فقال له حممد بن عمر بن علي      ، ثيقالعهود واملوا 
أليـسوا  ، فـإم ال يفـون لـك   ؛ بأهلك ومل تقبل قول أحد من هـؤالء الـذين يـدعونك       

ــت الــشيعة ، وأىب أن يرجــع ،أجــل: قــال؟ أصــحاب جــدك احلــسني بــن علــي   وأقبل
 تلف إليه يبايعونه حـىت أحـصى ديوانـه مخـسة عـشر ألـف رجـل مـن أهـل              وغريهم خت 

الكوفــة خاصــة ســوى أهــل املــدائن والبــصرة وواســط واملوصــل وخراســان والــري    
 وأرســل دعاتــه إىل اآلفــاق والكــور ، اوأقــام بالكوفــة بــضعة عــشر شــهر ، وجرجــان

فأتيتـه  : ضيلقـال فـ  ، وأرسل الفضيل بن الزبري إىل أيب حنيفـة ، يدعون الناس إىل بيعته  
؟ وحيـك مـا تقـول أنـت    : مث قـال  ،فخرس ال يدري مـا يـرد علـي        ، فأبلغته رسالة زيد  

؟ فمن يأتيه يف هذا البـاب مـن فقهـاء النـاس     : قال .لو نصرته فاجلهاد معه حق : قلت
، وأبـو هاشـم الرمـاين   ، وهارون بن سعد ، ويزيد بن أيب زياد   ، سلمة بن كهيل  : قلت

 اذهب اليوم فـإذا كـان الغـد فـأتين وال     :هم فقال يل  فعرف، وحجاج بن دينار وغريهم   

                                                        
  .فخلى يوسف سبيلهم : سقطت): أ( يف )١(
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فـإين سـأقوم معـك فـإذا قمـت فـاقف          ، تكلمين بكلمة إال أن جتيء فتجلس يف ناحيـة        
 اقره مين السالم وقل له أما اخلـروج  :فأتيته من الغد فلما رآين قام فتبعته فقال     ، أثري

قـوة علـى   و  ولكـن لـك عنـدي معونـة    ا كان بـه  وذكر مرض  معك فلست أقوى عليه   
 ا أنت وأصحابك يف الكـراع والـسالح         جهاد عدو ـا إىل زيـد      ، ك فاستعن وبعـث

ا أصحابهفقو دينار: ويقال، إنه كان ثالثني ألف درهم: ويقال، ى.  
، ومـسعرة بـن كـدام   ، ابـن شـربمة   قال السيد أبو العباس رمحه اهللا تعاىل وبايعه       

  .ن الربيعوقيس ب، وأبو حصني،واحلسن بن عمارة،واألعمش
الـنفس  ( حممـد بـن عبـداهللا بـن احلـسن احلـسن       :  وحضر معه من أهلـه الوقعـة     

والعباس بـن   ، وابنه حيىي بن زيد   ،وعبداهللا بن علي بن احلسني عليهم السالم      ، )الزكية
  . ربيعة من بين عبداملطلب 

، وملا دنا خروج زيد بن علي عليهما السالم أمر أصحابه باالسـتعداد والتـهيئ              
وانطلـق سـراقة البـارقي إىل يوسـف بـن      ،  يريد أن يفي يستعد وشاع ذلك    فجعل من 

 فلـم يوجـد عنـد الـرجلني     ا ليالً فبعث يوسف فطلب زيدu ،   عمر فأخربه خرب زيد     
 فلمـا كلمهمـا اسـتبان لـه أمـر زيـد       فـأتى مـا يوسـف    ،مهاالذي سعى إليـه أنـه عنـد       

فتخـوف   دا وأصـحابه  وبلغ اخلرب زيـ   ، وأمر ما يوسف فضربت أعناقهما    ، وأصحابه
فتعجـل اخلـروج قبـل األجـل الـذي ضـرب بينـه وبـني أهـل                  ؛أن تؤخذ عليـه الطريـق     

وكان قد وعد أصحابه ليلة األربعـاء أول ليلـة مـن    ،  لزيد خروجه  واستتب، األمصار
وبلـغ ذلـك يوسـف بـن عمـر      ، فخـرج قبـل األجـل   ، صفر سنة اثنتني وعشرين ومائة    

   جيمـع أهـل الكوفـة إىل املـسجد األعظـم حيـصرهم       لت يأمره أن فبعث احلكم بن الص
مث ، اكـب واملقاتلـة فـأدخلوهم املــسجد   فبعـث احلكـم إىل العرفـاء والــشرط واملن   ، فيـه 

لليلـة فقـد بـرأت منـه     أميا رجل من العرب واملـوايل أدركنـاه يف رحلـة ا           : نادى مناديه 
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 ،وج زيـد فـأتى النـاس املـسجد يـوم الثالثـاء قبـل خـر         ،  املـسجد األعظـم    إئتـوا ، الذمة
 وذلك ليلة األربعاء لـسبع بقـني    ، فخرج ليال ، وطلبوا زيدا يف دار معاوية بن إسحاق      

 فيهـا  فرفعـوا اهلـرادي  ،  مـن دار معاويـة بـن إسـحاق         من احملـرم يف ليلـة شـديدة الـربد         
فما زالوا كـذلك  ، )يا منصور أمت: (#فنادوا بشعارهم شعار رسول اهللا    ، النريان

 بن فـالن التبعـي ورجـال أخـر يناديـان             القاسم زيد بعثفلما أصبحوا   ، حىت أصبحوا 
، وقال حيىي بن صاحل ابن حيىي بن عزيز بن عمر بن مالك بن خزمية التبعي    ، بشعارمها

ا أنـادي  تصـي  ولقـيين أيـضا وكنـت رجـال      : قال سـعيد  ، وذكر أنه صدام   ومسى اآلخر 
ا مـن مئذنتـهم ونـادى      بشعاره قال ورفع بن اجلارود زيـاد بـن املنـذر اهلمـداين هرديـ              

فلما كانوا يف صحاري عبد القـيس لقيهمـا جعفـر بـن العبـاس الكنـدي              ، بشعار زيد 
يت بـه  فأُ ،فشد عليه وعلى أصحابه فقتل الرجل الذي كان مع القاسم وارتث القاسم      

فكـان  ، وضـربت عنقـه علـى بـاب القـصر     ، فكلمه فلم يـرد عليـه     ، احلكم بن الصلت  
  :تبكيهوقالت بنته ، أول قتيل منهم

ــثري  ــم بــــن كــ ــودي لقاســ   عــــني جــ
  

ــ   ــردِبــــ ــن الــــــدموع غزيــــ   رور مــــ
ــامٍ     ــوٍم لئــــ ــيوف قــــ ــه ســــ   أدركتــــ

  
ــور    ــردى والثبـ ــشرك والـ ــن أويل الـ   مـ

ــ   ــا تغنــ ك مــ ــ ــامســــوف أبكيــ   ى محــ
  

ــضري      ــصون نـ ــن الغـ ــصن مـ ــوق غـ   فـ
من يأيت الكوفة فيقرب مـن هـؤآلء القـوم فيأتينـا       : وقال يوسف بن عمر وهو باحلرية       

فركـب يف  ،  أنـا آتيـك خبـربهم   :)١( عبداهللا بن عياش املنتـوف اهلمـداين  فقال؟ خبربهم  
 مث رجـع إىل يوسـف فـأخربه      ، مث أقبل حىت أتى جبانه سامل فاسـتخرب       ، امخسني فارس ،

                                                        
  .اهلمداين : بدون): ج( يف )١(
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 ،فرتل معه قريش وأشـراف النـاس  ،  قريب من احلريةفلما أصبح يوسف خرج إىل تلٍ   
  .وأمري شرطته يومئذ العباس بن سعد املزين

عث الريان بن سلمة البلوي يف حنو من ألفي فـارس وثـالث مائـة مـن            وب : قال
و أصـبح زيـد بـن علـي ومجيـع مـن وافـاه تلـك الليلـة مـائتني               ، القيقانية رجالة ناشـبة   
ــة  ــة عــشر رجال ــي  ،ومثاني ــن عل ــد ب ــاس !  ســبحان اهللا:فقــال زي ــأين الن هــم : قيــل؟ ف

وأقبـل نـصر ابـن    : قـال .  ال واهللا ما هذا ملن بايعنـا بعـذر     :قال. املسجد حمصورون يف 
بن عبدالرمحن صاحب شرطة احلكم بـن الـصلت يف خيـل     خزمية إىل زيد فتلقاه عمر    

الـزبري بـن أيب حكيمــة يف الطريـق الـذي خيـرج إىل مـسجد بــين        مـن جهينـة عنـد دار   
نــصرعليه وعلــى  فــشد ،امــر شــيئًفلــم يــرد عليــه ع ، يــا منــصور أمــت:فقــال ،عــدي

وأقبل زيد حىت انتهى إىل جبانـة الـصائديني وـا       ، عهأصحابه فقتله وازم من كان م     
مث مـضى حـىت   ، فحمـل علـيهم زيـد يف أصـحابه فهـزمهم     ، مخسمائة مـن أهـل الـشام     

 )١(مث شلهم حىت ظهـر   ، انتهى إىل الكناسة فحمل على مجاعة من أهل الشام فهزمهم         
نـاس  إىل املقربة ويوسف بن عمر على التل ينظر إىل زيـد وأصـحابه وهـم يكـردون ال     

ا أخذ ذات اليمني علـى مـصلى خالـد     مث إن زيد  ، ولو شاء زيد أن يقتل يوسف لقتله      
  .بن عبداهللا حىت دخل الكوفة

قال وما زاد الرجل أن    ، أال ننطلق إىل جبانة كندة    : فقال بعض أصحابه لبعض   
فمـضوا فيـه    ، اا ضـيقً  فلما رأوهـم دخلـوا زقاقًـ       ، إذ طلع أهل الشام عليهم     ،تكلم ذا 
مث خرج إليهم فضارم بـسيفه  ، رجل منهم فدخل املسجد فصلى ركعتني   )٢(وختلف

اكـشفوا  : مث نـادى رجـل منـهم فـارس مقنـع يف احلديـد         ، وجعلوا يضربونه بأسيافهم  
                                                        

  .انتهى ): ج( يف )١(
  .ودخل ): أ( يف )٢(
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ومحل أصـحابه علـيهم     ، ففعلوا فقتل الرجل  ، املغفر عن رأسه واضربوا رأسه بالعمود     
 الرجل حىت دخـل علـى      منهم فذهب ذلك   واقتطع أهل الشام رجالً   ، فكشفوهم عنه 

 وأقبـل  ،وذهبـوا بـه إىل يوسـف بـن عمـر فقتلـه      فأسروه ، داهللا بن عوف بن األمحر   عب
 يا نصر بن خزمية أختاف على أهل الكوفة أن يكونـوا       :فقال، زيد بن علي على نصر    

جعلين اهللا فداك أما أنا فواهللا ألضربن بسيفي هـذا معـك حـىت         : قال؟ فعلوها حسينية 
يقـودهم حنـو املـسجد فخـرج إليـه           زيد بن علي عليهما الـسالم      مث خرج م  ، أموت

فـازم  ، عبيداهللا بن العباس الكندي يف أهل الشام فـالتقوا علـى بـاب عمـر بـن سـعد                
وجعــل أصــحاب زيــد ، عبيــداهللا بــن العبــاس وأصــحابه حــىت انتــهوا إىل بــاب الفيــل  

وجعـل نـصر   ،يا أهل املـسجد اخرجـوا  : ويقولون، يدخلون رايام من فوق األبواب  
، وإىل الـدين والـدنيا  ، يا أهل الكوفـة اخرجـوا مـن الـذل إىل العـز         : بن خزمية يناديهم  

وكانـت يومئـذ مناوشـة    ، وجعل أهل الشام يرموم من فوق املسجد باحلجـارة       :قال
  . يف جبانة سامل: وقيل، بالكوفة ونواحيها

 وبعث يوسف بـن سـلمة يف خيـل إىل دار الـرزق فقـا          عمر الريانَ   بن  ا تلوا زيـد
وشـلهم أصـحاب زيـد مـن دار     ، وجرح من أهـل الـشام جرحـى كـثري         ، ا شديد قتاالً

فرجع أهـل الـشام مـسآء يـوم األربعـاء وهـم           ، الرزق حىت انتهوا إىل املسجد األعظم     
اأسوأ شيء ظن .  

 بـه  ففلما كان غداة يوم اخلميس دعا يوسف بن عمـر الريـان بـن سـلمة فـأفَّ               
ودعا العبـاس بـن سـعد املـزين صـاحب شـرطته       ، احب خيل  لك من ص   أف: فقال له 

،  يف دار الـرزق uفـسار ـم حـىت انتـهوا إىل زيـد بـن علـي            ،فبعثه إىل أهـل الـشام     
فلمـا   ،وخرج إليه زيد بن علي وعلى ميمنتـه نـصر بـن خزميـة ومعاويـة بـن إسـحاق                 

ا يف شـديد  فرتل ناس كثري واقتتلـوا قتـاالً  ) األرض( يا أهل الشام  : لعباس نادى رآهم ا 
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نائـل بـن فـروة قـال     : وكان مـن أهـل الـشام رجـل مـن بـين عـبس يقـال لـه            ، املعركة
ــئن مــألت عــيين مــن نــصر بــن خزميــة ألقتلنــه أو ليقــتلين  :ليوســف فقــال لــه ،  واهللا ل
فلمـا التقـى   :  قـال  ،ا ال ميـر بـشيء إال قطعـه        خذ هذا السيف فدفع إليه سـيفً      : يوسف

ر نائـل نـصر بـن خزميـة فـضربه فقطـع          أصحاب العباس بن سعد وأصحاب زيد أبـص       
  .رمحه اهللا ومات نصر ، وضربه نصر فقتله،فخذه

  ا  مث إن زيدu ـ     ، وانصرفوا يومئذ بشر حـال    ، هزمهمأهم وملـا كـان العـشي عب
فكـشفهم  ، uفأقبلوا حىت التقوا فحمـل علـيهم زيـد    ، حهم حنو زيد مث سر ، يوسف

مث ،  أخـرجهم مـن بـين سـليم    مث تبعهم حىت أخرجهم إىل السبخة مث شد علـيهم حـىت        
  م زيد     ، اتأخذوا على املسن مث ظهرu      ًفيما بني بارق وبين رواس وقاتلـهم قتـاال  

قـال سـعيد   . عبدالصمد: وصاحب لوآئه رجل من بين سعد بن بكر يقال له        ،اشديد
وقـد كـان   ، وأهل الشام اثنـا عـشر ألفـا   ، بن خثيم فكنا مع زيد بن علي يف مخسمائة      

 ا  بايع زيدuإذ فصل رجـل مـن أهـل الـشام مـن      كثر من اثين عشر ألفا فغدروا به أ 
فجعـل زيـد   ، #ا لفاطمـة بنـت رسـول اهللا     شـتم كلب على فرس له رائع فلـم يـألُ   

u    وجعل يقول،  يبكي حىت لثقت حليته :أميغضب لفاطمة بنـت رسـول اهللا   ا أحد 
# أم  ـ ، # يغـضب لرسـول اهللا       ا أحدأم  ل مث حتـو : القـ ،  يغـضب هللا تعـاىل     ا أحـد

قـال  ، ومقاتلـة نظـارة   )١(وكـان النـاس فـرقتني    : قـال ، الشامي عن فرسه فركـب بغلـة      
مث اسـتترت مـن خلـف    ،  كـان معـي    فجئت إىل موىل يل فأخذت منه مشتمالً      : سعيد

وأنـا مـستمكن منـه للمـشمل فوقـع      ، نظارة حىت إذا صرت من ورآئـه ضـربت عنقـه          
وشـد أصـحابه علـي حـىت كـادوا      ، رجمث رميت جيفته من الس   ، رأسه بني يدي بغلته   

                                                        
  .فريقني ): أ( يف )١(
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 فأتيت زيدا   ، ومحلوا عليهم فاستنقذوين  ، أصحاب زيد  )١(ريرهقوين فكبu   وجعـل 
أدركـت واهللا شـرف الـدنيا واآلخـرة        ، أدركـت واهللا ثأرنـا    : ويقـول ، يقبل بني عـيين   

 خيل الشام ال تثبـت خليـل زيـد    تلَعوج: قال، اذهب بالبغلة فقد نفلتكها ، وذخرمها
u   العباس بن سعدإىل يوسف يعلمه ما يلقـى مـن الزيديـة ويـسأله أن يبعـث               فبعث

وكـانوا رمـاة   ، فبعث إليه سليمان بن كيـسان يف القيقانيـة وهـم خباريـة     ،إليه بالناشبة 
 وقاتــل معاويــة بــن إســحاق األنــصاري يومئــذ قتــاالً، فجعلـوا يرمــون أصــحاب زيــد 

إذا كان عند جـنح الليـل    وثبت زيد يف أصحابه حىت       uشديدا فقتل بني يدي زيد      
ــرتا الــسهم يف الــدماغ  ِمــر فرجــع ورجــع ، ي زيــد بــسهم فأصــاب جبهتــه اليــسرى ف

  .ل الشام رجعوا إال للمساء والليلأصحابه وال نظن أه
  :u أوالده

u السيد أبو طالب   ذكر 
 ريطة بنت أيب :ويقال،رايطة: أمه،  بن زيدحيىي )٢(

أمهـم  ، واحلـسني ، وحممـد ، وعيـسى ، لـه هاشم عبداهللا بن حممد بن احلنفيـة ال عقـب     
   .uأم ولد أعقب هؤآلء الثالثة من ولده : واحدة وهي

  :)٣(u مقتله ومبلغ عمره
،  رماه داود بن كيسان من أصحاب يوسف بـن عمـر بنـشابة فأصـاب جبينـه              

 ممـا   املوت أهـون علـيu:    فقال  ، فأمر للطبيب فعرفه أنه إن نزعها مات من ساعته        
 أن uوكـان مـن وصـيته إىل ابنـه حيـىي       ،هـده وأوصـى وصـيته      ع uفعهد  ، أنا فيه 
وإن قتالك لفـي اجلنـة   ، يا بين جاهدهم فواهللا إنك لعلى احلق وإم لعلى الباطل     : قال

                                                        
  .فكثر ): ج( يف )١(
   .٤٨ اإلفادة )٢(
   .٤٩ اإلفادة )٣(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٢٢ 

وكـان  ، مث نزعت النشابة منه فقضى من حينه سـالم اهللا عليـه  ، وإن قتالهم لفي النار 
عـشرين ومائـة علـى أصـح     ذلك يف عشية اجلمعة خلمس بقني من احملرم سنة اثنـتني و      

حكى ذلك كلـه    ، وهو الذي ذكره العقيقي   ، سنة إحدى وعشرين  : وقيل، الروايات
uالسيد أبو طالب 

)١( .  
ا عـن  مث اتفقـوا علـى أن عـدلوا ـر    ،  اختلـف أصـحابه يف دفنـه   u تـويف  فلمـا 

وكـان معهـم يف تلـك      ، مث حفروا له ودفنوه وأجروا املـآء علـى ذلـك املوضـع            ، جمراه
 علـى قـرب زيـد     فلما أصبح نادى منادي يوسف بن عمر مـن دلَّ         ، م سندي احلال غال 

 مـن  uفدهلم عليه ذلك الغـالم فاسـتخرجوه   ، ابن علي كان له من املال كذا وكذا  
  .قربه مث احتزوا رأسه فوجهوا به إىل هشام بن عبدامللك وصلبوا جثته بالكناسة

عنـد اهللا عـز وجـل    وكان له يف صلبه من الكرامات ما يـدل علـى علـو مرتلتـه          
فكـانوا لعنـهم اهللا   ، وي أن العنكبوت كانت تنسج علـى عورتـه لـيالً    ما ر  فمن ذلك 

 مؤمنـة مـرت فطرحـت عليـه      أن امـرأةً   ومنـها . إذا أصبحوا يهتكون نسجها بالرماح    
فاسـترخت سـرته حـىت غطـت       ، مخارها فالتاث مبشيئة اهللا عز وجل فـصعدوا فحلـوه         

هذا الفاسق ابن الفاسـق فغابـت   : بأصبعه وهو يقول رجل فأشار إليه     ومر به ، عورته
 مـا روي أن طـائرين أبيـضني جـآءا فوقـع أحـدمها علـى قـصر              ومنها. إصبعه يف كفه  

  :فقال أحدمها لآلخر، والثاين على قصر آخر
ــد ــى زيـــــــــ ــاهتنعـــــــــ   ا أو أنعـــــــــ

  
  قاتــــــــــــل زيــــــــــــد الجنـــــــــــــاة    

بة أقبال ويد وروي أن رجلني من بين ض .يا وحيه باع آخرته بدنياه: فأجابه اآلخر  
فضرب ، كل واحد يف يد صاحبه حىت قاما حبذاء خشبة زيد بن علي عليهما السالم

                                                        
   .٦٥ اإلفادة )١(
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$ & :أحدمها بيده على اخلشبة وهو يقول yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜt“ y_ tÏ% ©!$# tβθ ç/Í‘$ pt ä† ©!$# … ã&s!θ ß™u‘uρ 

tβöθyè ó¡tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# #·Š$|¡sù βr& (#þθè=−Gs) ãƒ ÷ρ r& (#þθç6̄=|Áãƒ ÷ρr& yì©Üs) è? óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& Νßγ è=ã_ö‘ r&uρ ô ÏiΒ 

A#≈ n=Åz ÷ρr& (#öθxÿΨãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘F{$# 4 ^]فذهب ليحين يده فانتثرت باألكلة:قال.]٣٣:املائدة  ،
  .ووقع شقه فمات إىل النار 

وملا وجه برأس زيد بن علي عليهما السالم إىل هـشام بـن عبـدامللك بعـث بـه                  
فنـصب رأسـه فـتكلم أنـاس     ، اشم املخزومي إىل إبراهيم بن ه    #إىل مدينة الرسول    

وضـجت املدينـة بالبكـاء مـن      ، ال تنـصب رأسـه فـأىب      : من أهل املدينةوقالوا إلبراهيم   
 فلما نظر كثري بـن كـثري بـن املطلـب الـسهمي إىل         uدور بين هاشم كيوم احلسني      

 نـضر اهللا وجهـك أبـا احلـسني وفعـل      :رأس زيد بن علي عليهما الـسالم بكـى وقـال       
وكانـت أم املطلـب أروى بنـت احلـارث بـن           ، فبلغ ذلك إبراهيم بـن هـشام      ، بقاتلك

فقال له إبراهيم بلغين عنك كـذا وكـذا    ، وكان كثري امليل إىل بين هاشم     ، عبداملطلب
  :فحبسه وكتب إىل هشام فقال وهو حمبوس، هو ما بلغك: فقال

ــرًء ــساوي إن امــــــ ــت مــــــ   ها كانــــــ
  

  ــنيب لَحــــــب ــ الــــ    ذي ذنــــــبريغــــ
ــين حــــــس      ن فوالــــــدهموكـــــذا بــــ

  
  مـــن طـــاب يف األرحـــام والـــصلب     

ــرون ذَ   ــنويـــــــ ــبكمبـــــــ   ا أن أحـــــــ
  

ذنب     ــ ــارة الــــ ــبكم كفــــ ــل حــــ   بــــ
أن أقمـه علـى املنـرب حـىت يلعـن عليـا           : فكتب فيه إبراهيم إىل هشام فكتب إليه هشام         
فـأمره أن يلعـن عليـا فـصعد املنـرب      ، وزيدا فإن فعل وإال فاضربه مائة سوط على مائة       

  : فقال
  ايـــــــسب عليـــــــلعــــــن اهللا مـــــــن  

  
ــام     ــوقة وإمـــــ ــن ســـــ ــه مـــــ   وبنيـــــ

ــام وال يـــــأ      ــأمن الطـــــري واحلمـــ   تـــ
  

ــام   ــنيب عنـــــــد املقـــــ   مـــــــن آل الـــــ
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ــ    ا وطـــاب أهلـــك أهـــال  طبـــت بيتـ
  

ــالم    ــنيب واإلســــ ــت الــــ ــل بيــــ   أهــــ
  ا بــــــاملطيبني مــــــن النــــــا  مرحبــــــ  

  
ــرام   ــالل واإلحــــ ــل اإلحــــ   س وأهــــ

ة اهللا والـــــــسالم علـــــــيكم     ــ   رمحـــــ
  

  كلمـــــــا قـــــــام قـــــــائم بـــــــسالم     
 وقـد  #كنت باملدينة عند القرب عند رأس الـنيب      : ن سوادة قال   عن عيسى ب   وروينا  

جيء برأس زيـد بـن علـي عليهمـا الـسالم يف رهـط مـن أصـحابه فنـصب يف مـؤخر                   
برئت الذمة من رجل بلغ احللم مل حيضر     : املسجد على الرمح ونودي يف أهل املدينة      

يل حممد بـن هـشام      فلبثنا سبعة أيام خيرج الوا    ، الغرباء وغريهم  فحشر الناس ، املسجد
        ا واحلسني وزيـدا    املخزومي فيقوم اخلطباء الذين قاموا بالرؤس فيخطبون فيلعنون علي

فإذا فرغ قام القبائـل عـربيهم وعجمـيهم وكـان بنوعثمـان أول مـن قـام               ،وأشياعهم
مث بطون قريش واألنصار وسائر الناس حىت إذا صلى الظهر انصرف مث عاد   ، فيلعنون

فقام رجل من قريش يف بعـض تلـك األيـام وهـو حممـد بـن        ، عة أيام يف الغد مثلها سب   
: صفوان اجلمحي وهو أبو هذا القاضي قاضـي أيب جعفـر فقـال لـه حممـد بـن هـشام            

 إن هـذا   :فقـال ، اقعـد : فقال له حممد بن هشام    ، مث عاد فقام من غري أن يدعى      ، اقعد
ا تنـاول يلعـن عليـ   مث ، فأخـذ يف خطبتـه  ، فـتكلم : قـال ، مقام ال يقدر عليه كل سـاعة   

u                  وأهل بيته واحلـسني بـن علـي وزيـد بـن علـي علـيهم مجيعـا الـسالم ومـن كـان 
فظننت أن خطبته قـد  ، ووقع على األرض   ،إذ وضع يده على رأسه    ؛ فبينا هو ، حيبهم

فرمـاه اهللا عـز وجـل يف رأسـه     ، انقضت فلم أعلم حىت إذا كان من الليل انتشر خربه        
وكـان رجــل  ، حـىت ذهــب بـصره يف تلـك الـساعة    بـصداع ال يتمالـك مـن الـصداع     
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    رأيـت القـرب انـشق    : قـال ؟  )١(ما رأيت: قلت! امستند إىل القرب فضرب بيده إيل فزع
  .كذبت لعنك اهللا : فخرج منه رجل عليه ثياب بيض فاستقبل املنرب فقال

فلمـا  ، ا من مكة فدخلنا الكناسة لـيالً   قدمنا حجاج : وعن شبيب بن غرقد قال    
 فلـم نـزل   ، بـن علـي عليهمـا الـسالم أضـاء لنـا الليـل       [ بالقرب من خشبة زيدا  أن كن

هكـذا توجـد    : فقلت لـصاحيب  :رائحة املسك قال   )٢ (]نسري قريبا من خشبته فنفحت    
هكذا توجد رائحة أوالد النبيني : فهتف يب هاتف وهو يقول   : قال! ؟رائحة املصلبني 

  .الذين يقضون باحلق وبه يعدلون
حدثنا أمحد بن إمساعيل بـن اليـسع       :  عاصم السلويل قال    عن حفص بن   وروينا
وكـان مـن   ، رأيت عرزمـة أخـا كناسـة األسـدي    : وكان يف دار اللؤلؤ قال    ، العامري

وكان يف كل يوم ينطلق إىل الكناسة فيقعـد عنـد الـذين          ،أى الرجال وأحسنهم عينا   
فكـان  وكـان هنـاك جممـع األسـديني     ، حيرسون خشبة زيـد بـن علـي عليهمـا الـسالم      

 هـاكم يف عينـه     :مث يقـول  ، مث جيئ فيجلس يف القـوم     ، يلتقط يف طريقه سبع حصيات    
قـال  ، يف كـل يـوم     )٣(فيخذف زيد بن علـي عليهمـا الـسالم بتلـك الـسبع احلـصيات              

فوالذي ال إله غريه ما مات حـىت رأيـت عينيـه مرفـودتني كأمـا          : إمساعيل بن اليسع  
  .زجاجتان خضراوان

: وقيـل ، ا على اخلـشبة سـنة وأشـهرا   ليهما السالم مصلوبمث أقام زيد بن علي ع 
ذكره السيد أبو طالب ، سنتني :ا وقيلأيامu

)٤( .  

                                                        
  رأيت انشق القمر: ما رأيت؟ قال: قلت: سقطت): أ( يف )١(
  ) .أ( ما بني احلاصرتني ساقط يف )٢(
  .بتلك احلصيات ): أ(يف . السبع حصيات ): ج( يف )٣(
   .٦٦ اإلفادة ص)٤(
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أنه مكث مصلوبا إىل أيام :  يرفعه إىل رجاله  uمن طريق املرشد باهللا     وروينا  
  : فلما ظهر حيىي بن زيد كتب الوليد إىل يوسف أما بعد، الوليد بن يزيد

، اانظر عجـل أهـل العـراق فاحرقـه وانـسفه يف الـيم نـسفً       فإذا أتاك كتايب هذا ف 
مث ، خراش بن حوشـب فأنزلـه مـن جذعـه فأحرقـه بالنـار           : فأمر به يوسف عند ذلك    

اهللا عليـه وعلـى آبائـه     سـالم ، مث ذراه يف الفـرات ، مث محله يف سفينة، جعله يف قواصر 
لـة القمـر   حـىت صـار مثـل ها    وروت الـشيعة أن رمـاده اجتمـع يف الفـرات     ، الطاهرين

  .يضيئ ضياء شديدا وموضع ذلك معروف يستشفى به 
فقـال بعـض أهـل    ،لقـاه بـني الـدجاج   وكان هشام لعنـه اهللا ملـا أيت إليـه برأسـه أَ           

وافتخـر شـاعر بـين    ، فلقد كان ال تطـأه الـدجاج  ،اطردوا الديك عن ذؤابة زيد :الشام
  :أميه بقتله وصلبه فقال

 ــد ــم زي ــة صــلبنا لك ــذع خنل ــى ج   ا عل
  

ــر   ــديومل ن ــصلب  مه ــذع ي ــى اجل   ا عل
ل السبيعي من صـلب هـشام بـن    ولقد مكن اهللا تعاىل وزير آل حممد أبا حفص اخلالَّ          

فوجدته الشيعة ، يبلى ه بالصرب لئاللووذلك أنه ملا مات طَ، عبدامللك وضربه وحتريقه
فقـال بعـض شـعراء أهـل العـصر يف كلمـة ميـدح فيهـا اإلمـام                 ، ملا نبـشته مثلمـا دفـن      

  :uر باهللا املنصو
  وكم صـون جـسم كـان فيـه هالكـه          

  
ــ   ــا ضـ ــركمـ ــِريِبص بالتـ ــشامسم ِجـ    هـ

  :وأليب مثيلة األنباري يرثي زيد بن علي عليهما السالم  
  يــا أبــا احلــسني أعــار فقــدك لوعــة      

  
ق ماالقيــــت منــــها يكمــــد     مــــن يلــــ

ــ        ولو سواك رمت به )٢(السهاد )١(فعر   شهداألقــدار حيــث رمــت بــه مل ي  
                                                          

  . فغدا : يف املقاتل)١(
   .٣/٢٢٤لسان العرب . نقيض الرقاد :  السهاد)٢(
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  بعــدك كالــسليم وتــارة   )١(فــصعرت
  

  أحكـــى إذا أمـــسيت فعـــل األرمـــد     
ــد: ونقــــول   ــا،ال تبعــ ــدك داؤنــ   وبعــ

  
ــد    ة يبعــ ــ ــى املنيــ ــن يلقــ ذاك مــ ــ   وكــ

ــهى     ــائم والنــ ــل للعظــ ــت املؤمــ   كنــ
  

ــأود     ة املتـــ ــ ــر األمـــ ــى ألمـــ   )٢(ترجـــ

  فقتلــت حــني نــضلت كــل مناضــل       
   

ــ      ــل مـ ــاء كـ ــعدت يف العليـ   ِدعصوصـ
ــها    ــابقني فنلتـــ ــة ســـ   وطلبـــــت غايـــ

  
ــاهللا   ــبــــ ــورد يف ســــ ــرمي املــــ   نن كــــ

ــ   ــوأبــ ــى إهلُــ ــوت ومل تــ   رِسك أن متــ
  

  فــــيهم بــــسرية صــــادق مــــستنجد     
ــجيةٌ     ــه ســــ ــل يف ذات اإللــــ   والقتــــ

  
ذٌ   ــ ــنكم وأخـــ ــدمـــ ــال األجمـــ    بالفعـــ

  والـــــــوححممـــــــٍد وآلُ آمنـــــــةٌش   
  

ــرد      ــني مطــ ــول وبــ ــني مقتــ ــن بــ   مــ
ــ   ــتوره  صبنــ ــالم ســ   ا إذا ألقــــى الظــ

  
ــام    ــد احلمـــ ــه مل يرقـــــد ، رقـــ   وليلـــ

ــ       ت شــعري واخلطــوب كــثرية   يــا لي
  

ــباب موردهــــا ومــــا مل تــــورد        أســ
  مـــــا حجـــــة املستبـــــشرين بقتلـــــه     

  
  )٣(بـاألمس أو مـا عـذر أهـل املـسجد       

 للفـضل  uوروى السيد املرشد باهللا أبو احلسني حيىي بن احلسني اجلرجاين احلسيين           
  :بن عبدالرمحن بن العباس يرثي زيد بن علي عليهما السالم

ــا عــــني فــــاحت   ــوديأال يــ   فلي وجــ
  

ــود     ــني اجلمــ ــيس ذا حــ ــدمعك لــ   بــ
ــني التجلُّـــــــ    ــتهليوال حـــــ   د فاســـــ

  
    ــــوكيـــف بقــــآء دمعـــك بعــــد زِدي  

ــنيب أيب حــــــسني    ــن الــــ ــد ابــــ   أبعــــ
  

ــود    ــوق عـــ ة فـــ ــ ــليب بالكناســـ   صـــ
     مـــــسييظــــل علــــى عمــــودهم وي  

  
ــ   ــسي أعظمـــ ــودبنفـــ ــوق العمـــ   ا فـــ

  
                                                        

  .رت فعث): ج( يف )١(
   .٤/٣٣٩تاج العروس .  أي ثقل عليه : األمر تؤده و وتأداه: أن تأوده)٢(
   .١٥٠ مقاتل الطالني )٣(
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  تعــــــدى الكــــــافر اجلبــــــار فيــــــه   
  

ــد    ــرب اللحيــــ ــن القــــ ــه مــــ   فأخرجــــ
ــشون    ــوا ينبــــ ــسنيفظلــــ ــا حــــ   أبــــ

  
  ــضيب ــسيد خــــ ــدم جــــ ــهم بــــ   ا بينــــ

ــوا    ــهم عتـــــــــ ــال تلعبـــــــــ   فطـــــــــ
  

ــصعيد    ــروح الـ ــى الـ ــدروا علـ ــا قـ   ومـ
ــه    ــين أبيــــ ــان بــــ ــاور يف اجلنــــ   فجــــ

  
  ــدودوأجــــــداد ــم خــــــري اجلــــ   ا هــــ

ــن أبٍ    ــائن مــــ ــسنيوكــــ    أليب حــــ
  

ــم شـــــهيد      ــشهدآء أو عـــ ــن الـــ   مـــ
ــيلقى     ــام ســــ ــآء أعمــــ ــن أبنــــ   ومــــ

  
ــ   ــورود  مهــــ ــد الــــ ــه عنــــ    أوىل بــــ

ذب عنــــه      ــ ــوم يــ ــوض يــ   ورود احلــ
  

ــود    ــاغي اجلحـــ ــن الطـــ ــه مـــ   فيمنعـــ
ــ         اويـــــصرف حزبـــــه معـــــه مجيعـــ

  
ــون إىل الـــــــصديد     ــآء يبعثـــــ   ظمـــــ

  ــشر ــاه معـــــ ــاهدعـــــ ــوا أبـــــ    نكثـــــ
  

  ا بعـــــد توكيـــــد العهـــــود  حـــــسين  
ــاهم   ــىت أتـــــ ــيهم حـــــ   فـــــــسار إلـــــ

  
ــو   ــا التفتــ ــك العقــــودفمــ   ا علــــى تلــ

  ــر ــاه وغـــــ ــروا أبـــــ ــا غـــــ   وه كمـــــ
  

  وكــــــانوا فيهمــــــا شــــــبه اليهــــــود  
ــسى    ــر عيـ ــه مـــن أمـ ــوا بـ ــا هلكـ   كمـ

  
ــود     ــن مثـــ ــرية مـــ ــحاب العقـــ   وأصـــ

ــيين    ــالعربات عـــ ــضن بـــ   فكيـــــف تـــ
  

  وتطمـــع يف الغمـــوض مـــع الرقـــود     
ــا     ــيين وملـــــ ــض يف عـــــ   أال ال غمـــــ

  
ــود    ــضبح باألســ ــل تــ ــسري اخليــ   )١(تــ

  جبمــــــع يف قبائــــــل مــــــن معـــــــد     
  

ــب يف احلديــــــد     ــان كتائــــ   وقحطــــ
ــيالً    ــت قتــــ ــا أفنــــ ــب كلمــــ   كتائــــ

  
  تنـــادت أن علـــى األعـــداء عــــودي     

ــفائح مرهفـــــــات     ــديهم صـــــ   بأيـــــ
  

ــود    ــد هـ ــوارم أخلـــصت مـــن عهـ   صـ
ــا   ــا نـــــشفى النفـــــوس إذا التقينـــ   ـــ

  
ــد    ــار عنيـــــ ــل جبـــــ ــل كـــــ   ونقتـــــ

  
                                                        

   . ٥٢٣/ ٢لسان العرب . هو السري : وقيل، وهو أصوات أنفاسها إذا عدون ، أي تنحم :  تضبح)١(
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ــرب ــة يف آل حــــ   ونقــــــضي حاجــــ
  

ــد    ــين عبيــــــ ــدعي بــــــ   ويف آل الــــــ
ــا     ــالج قتلونـــــ ــين عـــــ ــد بـــــ   عبيـــــ

  
  بـــــأمر الفاســـــق الطـــــاغي يزيـــــد     

   ــين ح ــم يف بــ ــوحنكــ ــيِمكَــ    املواضــ
  

ــصيد    ــل احلــــ ــا مثــــ ــهم ــــ   وجنعلــــ
ــىت   ــين مــــــروان حــــ   ونقتــــــل يف بــــ

  
ــود تب   ــو األســـ ــود بنـــ ــدهم األســـ   يـــ

ــاملعيطيني حربـــــــــ    ــرتل بـــــــ   اونـــــــ
  

ــد     ــين الوليــــ ــيهم وبــــ ــارة فــــ   عمــــ
   ــور ــرك آل قنطـــــ   اا هـــــــشيمونتـــــ

  
ــد    ــي أوالد العبيــــــ ــين الرومــــــ   بــــــ

ــا    ــيهم علينـــــــ ــركهم ببغـــــــ   ونتـــــــ
  

ــريد     ــى أو شــ ــني قتلــ ــن بــ ــم مــ   وهــ
ــنكم    ــإن متكـــن صـــروف الـــدهر مـ   فـ

    
  ومــــا يــــأيت مــــن امللــــك اجلديــــد       

ــا أبليتمونــــــــا        )١(حنــــــــاربكم مبــــــ

   
  ــصاص ــد قـــ ــى املزيـــ ــد علـــ   ا أو نزيـــ

  ونتـــرككم بـــأرض الـــشام صـــرعى     
  

ــد    ــوم عيــــ ــذبائح يــــ ــال الــــ   كأمثــــ
  )٣(وطلـــــس )٢(تنـــــوم خوامعهـــــا   

   
    ــن ب ــري مــ ــل الطــ ــوكــ ــودٍعقْــ    وســ

ــي      ــل حــ ــن كــ ــزم مــ ــل حــ   ونقتــ
  

   ــر ــسقيهم أمـــ ــن اهلبيـــــد ونـــ   )٤( مـــ

ــ       اأثقلتنـــــــــا وحتبـــــــــسنا عقوقًـــــــ
  

ــود     ــة يف القيـــــــ ــا أميـــــــ   وجتعلنـــــــ
ــ   ــع يف مودتنــــــــــ   ا أال الوتطمــــــــــ

  
ــ   ــا منـــــ ــن ودودفمـــــ ة مـــــ ــ   ا أميـــــ

ــالوا   ــصدقهم:وقـــــ ــول  ال نـــــ   بقـــــ
  

  ومـــا قبلـــوا النـــصيحة مـــن رشـــيد      
ــبعض     ــه لـــ ــضهم فيـــ ــاوى بعـــ   وســـ

  
  فريــــــق القــــــوم يف ذات الوقــــــود     

  
                                                        

  .أنكثتمونا ): ج( يف )١(
   .٨/٩٧لسان العرب . عا ومخعانا ومخوعا  مخا:الضباع اسم الزم هلا ألا جتمع:  اخلوامع)٢(
  .وهو الذئب الذي يف لونه غربة ، مجع أطلس :  الطلس)٣(
   .٣/٤٣١لسان العرب . احلنظل :  اهلبيد)٤(
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ــتم  ــنحن كمــــن مــــضى منــــا وأنــ   فــ
  

ــدود     ــحاب اخلـ ــن أصـ ــشيعتكم مـ   كـ
ــدٍ     ــصاب زيــ ــاد مــ ــع الرقــ ــد منــ   فقــ

  
ــود    ــم اهلجــ ــده طعــ ــب فقــ   )١(وأذهــ

ــوا بق   ــيفقـــــد هلجـــ ــين علـــ   تـــــل بـــ
  

ــد     ــالهلم البعيــــــ ــوا يف ضــــــ   وجلــــــ
ــم    ــوم ذاكــ ــهيد يــ ــن شــ   وكــــائن مــ

  
  عليـــــه يـــــا أميـــــة مـــــن شـــــهود      

ــق     مـــــن انفـــــسكم إذا نطقـــــت حبـــ
  

ــود     ــنكم واجللـــ ــاع مـــ ــن األمســـ   مـــ
ــ   ــآيٍسولَــ ــن أن تــــصريوا ست بــ    مــ

  
  ــخنــــــازير   )٢( القــــــرودِروا ويف صــــ

  :إمساعيل بن عباد نفعه اهللا بصاحل عمله وللصاحب أىب القاسم  
ــاريق   بــدا ــن الــشيب يف رأســي تف    م
  

    ــق   وحــــان للـــــهو متحــــيض وتطليـــ
     ــع هـــم ال هلـــو مــ    يعــــوقينهـــذا فــــ

  
  ــم ــض اهلــ ــد وبعــ ــوم زيــ ــقبيــ    تعويــ

ــ   ــرح ملَّــ ــدين مطــ ق الــ ــ   ا رأى أن حــ
  

  ــق   وقــــــد تقــــــسمه ــــــب ومتحيــــ
ــر هـــــــشام يف تفرعنـــــــه       وأن أمـــــ

  
  يــــزداد شــــرــديق   ا وأن الــــرجس زنــ

ــق اهللا تنهــــــضه      قـــــام اإلمــــــام حبــــ
  

  ين إن الــــدين مومــــوق حمبــــة الــــد   
ــآؤه زمنــــ    ــا أبــ ــا دعــ ــدعو إىل مــ   ايــ

  
     ــه وهـــــو بعـــــني اهللا مرمـــــوق   إليـــ

ــه ومل    ــرارايت عليـــ ــردت حـــ ــا تـــ   ملـــ
  

    ــوق ــق خملـ ــسره يف اخللـ ــيس يعـ   )٣(فلـ
      ــ ابــن الــنيب نعــم وابــن الوصــي ن عم  

    
  وابــن الــشهيد نعــم والقــول حتقيــق      

ــاوره    ــىت تعـــ ــه حـــ ــشفهم قتلـــ   مل يـــ
  

ــلٌ   ــلبقتــ ــراق وصــ ــق وتغر وإحــ   يــ
  * * *  

                                                        
   .٣/٤٣١لسان العرب .  اهلجود املصلي بالليل )١(
   . ١٤٩ مقاتل الطالبني )٢(
  . ساقط هذا البيت ): أ( يف )٣(
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   )١(اإلمام يحيى بن زيد عليهما السالم
أبو طالب حيىي بن زيد بن علي بن احلسني بن علي ابن أيب : وقيل،أبو عبداهللا: هو

 ريطة بنت عبداهللا بن حممد بن علي بن أيب طالب عليهم :وأمه،طالب عليهم السالم
  .السالم 

  :uصفته 
ن سـيار   كتـب يوسـف بـن عمـر إىل عاملـه نـصر بـ        u قال السيد أبو طالب     

حـسن اللحيـة حـني    ،رعهـو قطـط الـش     (:وقـال ، فذكر له حليته  ، على خراسان يطلبه  
 مثـل أبيـه صـلوات اهللا عليـه يف الـشجاعة وقـوة القلـب يف             uوكان  ) استوت حليته 

وله مقامات مشهورة خبراسان أيام ظهـوره ـا يف حروبـه مـن قتـل           ، مبارزة األبطال 
  . )٢(ألعدآء الذين قاتلوهالشجعان الذين بارزوه والنكاية على ا

  : وذكر بيعتهuمدة ظهوره 
، ا مـع نفـر مـن أصـحابه    ا مـستتر من الكوفة متنكـر     خرج u ملا استشهد أبوه  

. ونــزل علــى احلـريش بــن عبــدالرمحن الــشيباين ) بلـخ (وانتــهى إىل ، فـدخل خراســان 
وكتب يوسف بن عمر يطلبه إىل نـصر بـن سـيار فكتـب نـصر إىل عاملـه عقيـل بـن                 

فطالبـه بتـسليمه   ، فـذكر لـه أنـه يف دار احلـريش         ، لليثي عامله على بلـخ يطلبـه      معقل ا 
واهللا : فقـال ،  ستمائة سـوط فلـم يعتـرف       بِرفض، ا مبكانه فأنكر أن يكون عارفً   ، منه

                                                        
والكامـل   ، ٢٩٩١٨وتـاريخ الطـريب    ، ٢/١٣٣ومـروج الـذهب    ، ١٥٢ومقاتـل الطـالبني      ،٥١ اإلفادة   )١(

ومجهــرة  ، ١٠/٥والبدايــة والنهايــة  ، ٨/١٤٦واألعــالم  ، ٢٣٩وطبقــات ابــن ســعد   ، ٥/٩٩البــن األثــري 
، ٨/١٢٨ح البـن أعـثم    والفتـو  ، ٥/١٨١وتـاريخ اإلسـالم      ، ٣/١٠٤وابن خلـدون     ، ٢٠١أنساب العرب   
  والزيدية حملمود صبحي  ، ٢٨٩وعمدة الطالب ، ٢٦١وأنساب العرب االشراف ، ٢٦والفلك الدوار 

   .٧٢ص
   .٥١ اإلفادة )٢(
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واهللا لـو  (: فقال لـه حـريش رمحـه اهللا   ، ال أرفع الضرب عنك إال أن تسلمه أو متوت        
فلما خشي ابن احلـريش  !! )ما بدا لكفاصنع ، كان حتت قدمي هاتني ما رفعتهما 

ذ ومحلـه إىل نـصر   وأِخ، فدل عليه، على أبيه دس إليه بأنه يدل عليه إن أفرج عن أبيه 
  بن سيار فقيد ه وحبفكتب يوسف إىل الوليـد  ، وكتب خبربه إىل يوسف بن عمر ، هس

، حابهوترك التعرض له وألصـ    ، فكتب إليه الوليد يأمره باإلفراج عنه     ، بن يزيد بذلك  
ال تثـر الفتنـة   : فقـال لـه   ،  قيـده  فدعاه نصر وحلَّ  ، فكتب يوسف إىل نصر مبا أمره به      

 أعظم من فتنتكم اليت أنتم فيها مـن سـفك   #وهل فتنة يف أمة حممد     : uفقال له   
فخـرج مـن عنـده    ، فسكت نصر وخلى سـبيله    ، الدمآء والشروع فيما لستم له بأهل     

، بايعه فيها سبعون رجـال واجتمـع إليـه نفـر        وأظهر الدعوة هناك و   ) بيهق(وجآء إىل   
، )سـرخس ( وكتب إىل قيس بن عباد عامـل     ، فكتب نصر إىل عمرو بن زرارة بقتاله      

فاجتمعوا وبلغ القوم زهاء عشرة ، باالنضمام إليه) طوس(وإىل احلسن بن زيد عامل   
وقتل عمرو بـن زرارة     ، وخرج حيىي بن زيد عليهما السالم فقاتلهم وهزمهم       ، آآلف

  .  )١(استباح عسكره وأصاب منهم دواب كثريةو
ا مع حيىي بن زيد عليهما الـسالم  كن:  قالu عن بعض أصحاب حيىي   وروي

 يـوم لقـي عمـرو ابـن زرارة        فقدمنا سبعون أو مثانون رجالً    : والرضوان خبراسان قال  
: وكان لقيه خبراسان يف مقدمتـه وحنـن سـبعة عـشر فارسـا أو مثانيـة عـشر قـال           : قال
فتلقانا حرب بن حمربة أو : نا عمرو بن زرارة يف أربعة أآلف أو مخسة أآلف قال     فلقي

: مث نـادى  ، فكأين أنظر إىل شيخ ضخم قد جآء برايـة فركزهـا          : قال، نصر بن حرب  
وهذه راية األمـان فمـن   ، إن فريق عمرو بن زرارة يدعوكم إىل األمان، يا أيها الناس 

                                                        
   . ١٥٤مقاتل الطالني  ، ٤١٨ -٤١٥ انظر املصابيح )١(
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 ٣ 

: بـه الـذي كـان بـني أيـدينا قـال            )١(رطفكنت يف آخرهم فأضـ    : قال، جآءه فهو آمن  
وأرسـل  ، مث حلقنا حيىي ابن زيد عليهما السالم   : قال، فواهللا ما أعلم إال أين قد مسعتها      

وإمنـا  ، انصرف عين فإين لست أريدك وال أريد شيئا من عملك: إىل عمرو بن زرارة  
واهللا ال   :فقـال عمـرو بـن زرارة      : قـال ،فتنح عـين  ) مرو(وال أريد   ،أريد بلخ وناحيتها  

فكـأين  : قـال ، يكون ذلـك أبـدا إال أن تعطـين بيـدك وتـدخل يف األمـان وإال قاتلتـك              
وأمسع صوته من خلفي وهو ينادي اجلنة اجلنـة  ، أنظر إىل حيىي بن زيد عليهما السالم  

مث محـل   : قـال ، احلقـوا بـسلفكم الـشهدآء املـرزوقني رمحكـم اهللا          ، يا معشر املـسلمني   
، واستقبلنا عمرو بن زرارة يصيح بأصحابه: قال، شفواعليهم محلة رجل واحد فانك   

وانكـشف أصـحابه وأخـذوا    ، فما كانـت إال إياهـا حـىت قتـل عمـرو بـن زرارة            : قال
مث حلق بعد قوم من : قال، )اجلوزجان(الطريق حىت أتى حيىي ابن زيد عليهما السالم         

 قرية uزل ون، وكانوا قريبا من مخسني ومائة رجل:  قال uالزيدية بيحىي بن زيد   
وحلــق بــه مجاعــة مــن عــساكر خراســان  ) أرعــوى( :مــن قــرى اجلوزجــان يقــال هلــا 

  . )٢(وبقي أمره مديدة يسرية، وبايعوه
احلسني حيىي بن احلـسن احلـسيين رمحـة اهللا عليـه بإسـناده إىل          وروى السيد أبو  

خرج رجل من أهل الشام فدعا إىل الرباز فخرج إليـه رجـل        : قال، يعقوب بن عدي  
يـابن  : مث خـرج إليـه حيـىي فقـال       ، مث خـرج إليـه آخـر فقتلـه        ، حاب حيىي فقتلـه   من أص 

  .فضربه حيىي فقتله، اللخناء إنك لشديد ااحشة عن سلطان بين أمية

                                                        
   .٨٧٢القاموس. عمل بغية الضراط وهزئ به :  وأضرط به)١(
   .١٥٧تل الطالني مقا ،٤١٩ -٤١٨ املصابيح )٢(
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 ٤ 

رأيت حيىي بن زيد عليهما السالم محل : ا عن بعضهم قال    أيض وروى بإسناده 
حـىت وصـل    )١(على رجل من أهل الشام فضربه على فخذه فقطع درعه وفخذه البتة          

يـا عبـاد   :  ألصـحابه يف بعـض مواقفـه أن قـال     uوكان من كالمه    .إىل جنب الدابة  
وال يعجزه  ، وإن املوت طالب حثيث ال يفوته اهلارب      ، إن األجل حمضره املوت   ، اهللا

أقـدموا وال  ، واحلقـوا بـسلفكم اجلنـة اجلنـة    ، فاقدموا رمحكـم اهللا إىل عـدوكم     ، املقيم
، فإن أشرف املـوت قتيـل يف سـبيل اجلنـة    ، ف من الشهادةفإنه ال شرف أشر  ، تتكلوا

فكـان  ، مث ـد  : قـال الـراوي   . تنشرح للقآء اهللا صدوركم   لْو،  بالشهادة أعينكم  رقَتلْفَ
  :uومن شعره  .)٢(واهللا أرغب أصحابه يف القتل يف سبيل اهللا جل ثناؤه

ــخليلـــــــي ــا عنـــــ ــة بلغـــــ   ا باملدينـــــ
  

ــارب       ــل النــهى والتج   بــين هاشــم أه
  فحـــىت مـــىت مــــروان يقتـــل مــــنكم     

  
ــه العجائــــب    ــدهر فيــ ــراتكم والــ   ســ

   ــشر ــل معــــ ــل قتيــــ ــهلكــــ    يطلبونــــ
  

ــٍد   ــبولـــيس لزيـ ــراقني طالـ   )٣( يف العـ

  :وقال عليه السالم خياطب نفسه  
  :يــا ابــن زيــد ألــيس قــد قــال زيــد      

  
ــيالً      ــاش ذلـ ــب احليـــاة عـ ــن أحـ    ؟مـ

ــد    ــة زيــ ــد فأنــــت مهجــ ــن كزيــ   كــ
  

ــيالً     ــال ظلــ ــان ظــ ــذ يف اجلنــ   )٤(تتخــ

ملـا  : ما روي أن زيد بن علي عليهما السالم قال    : أليس قد قال زيد   :  بقوله uأراد    
  .))من أحب البقاء استدثر الذل إىل الفناء((خرج من عند هشام بن عبدامللك 

  :u أوالده

                                                        
  ) . ج(والصواب ك ما أثبتناه كما يف هامش ، إليه : مصحفة): ج( يف )١(
   . ٤٢١ املصابيح )٢(
   . ٥٣ اإلفادة )٣(
   .٥٣ اإلفادة )٤(
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 ٥ 

الذي أمجع عليـه أصـحاب األنـساب مـن الطـالبيني           : uقال السيد أبو طالب     
لَــوغريهــم أنــه وــ: وأمهــا،وهــي حــسنة، أم احلــسن: دة بنــت عمــر بــن علــي بــن  حمب

وأم ، )١(درجــوا وهــم صــغار، واحلــسني، واحلــسن، لــه أمحــد:وقــال غريهــم،احلــسني
  . )٢( وأن ولده انقرضواuوأمجعوا على أن البقية ليحىي ،احلسني درجت صغرية

  :u ذكر مقتله ومبلغ عمره وموضع قبره
، وزجــان اجليــوش الــذين أنفــذهم نــصر بــن ســيار باجلuاجتمــع علــى حربــه 

، ل أصـحابه وأتتـه نـشابة يف جبهتـه       ِتحىت قُ ،  ثالثة أيام بلياليها أشد قتال     uفقاتلهم  
فحـز  ، ووجده سورة بن حممـد الكنـدي     ، عيسى: رماه رجل من موايل عرتة يقال له      
  . )٣(رأسه ومحل رأسه إىل مروان احلمار

اجلمعـة بعـد الـصالة سـنة سـت وعـشرين         وكان قتله يف شـهر رمـضان عـشية        
  . )٤(وصلب بدنه على باب مدينة اجلوزجان،  سنة مخس:وقيل، ئةوما

 :وعـرض عليـه أن يتـزوج فكـان يقـول        ، وكان له يوم قتل مثان وعشرون سنة      
ا إىل ومل يـزل مـصلوب  ،هيهات وأبو احلسني مصلوب بكناسة الكوفة ومل أطلب بثـأره   

ومـشهده  ) نبريبـأ (ن فِـ ود ،نـه له وكفّفأنزلـه وغـس  ،  )٥(أن ظهر أبـو مـسلم اخلراسـاين     
  .معروف باجلوزجان مزور

 إن أردت ذلـك فعليـك بالـديوان فـدعى أبـو       :وتتبع أبـو مـسلم قتلتـه فقيـل لـه          
وأخـذ  ، ا منـهم إال قتلـه  فلم يدع أحـدu ، فنظر من شهد قتل حيىي     ، مسلم باجلرائد 

                                                        
  .درجوا صفارا ): أ( يف )١(
   .٥٣ اإلفادة للسيد أيب طالب )٢(
   .١٥٨ ومقاتل الطالبني ٤٢٢ املصابيح )٣(
   . ٥٤واإلفادة  ، ٤٢٢ انظر املصابيح )٤(
  .خبراسان ): ج( يف )٥(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٦ 

فقطع أيديهما وأرجلـهما وصـلبهما   ، الرجلني اللذين رماه أحدمها وأخذ األخر رأسه     
وروي أن يف تلـك الـسنة مل يولـد    ، وأن ينـاح عليـه سـبعة أيـام        ، ويد الثياب وأمر بتس 

ذكـر ذلـك كلـه الـسيد أبـو      . uا لـه  مولود ذكر يف خراسان إال مسي بيحىي إعظامـ  
uطالب 

)١( .  
 كان قد رأى يف منامه قبـل    u أن قاتل حيىي     u وروى اإلمام املنصور باهللا   

، أصبح أخرب من أخـرب بـذلك مـن أصـحابه          فلما  ، ا فقتله أنه رمى نبيu :   قتله ليحىي 
واجتمعـت  ، uوأقام كذلك مدة من الزمان حىت خرج حيـىي        ، مث غل يده إىل عنقه    
قد قام هذا اخلارجي وال غنآء لنـا عـن رميـك     : فقال له بعضهم  ، اجلنود الظاملة حلربه  

فخـرج فكـان هـو القاتـل لـيحىي بـن       ،فاخرج معنا فإذا انقضت احلرب عدت حلالـك       
  .ا السالم زيد عليهم

                                                        
   .٥٤ اإلفادة ص)١(
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   )١(u اإلمام محمد بن عبداهللا النفس الزكية
أبو القاسم حممد بن عبداهللا الكامل بن احلسن الرضـى          : وقيل، أبو عبداهللا : هو

وكـان أبـوه   ، بن احلسن السبط بن أمري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب علـيهم الـسالم               
من ؟ من كذا؟ من أفضل الناس؟  أمجل الناس  نم: كان يقال ، الكامل: عبداهللا يسمى 

  .ي الكامل لذلكم عبداهللا بن احلسن فس:فيقال؟ كذا
فـإذا كـان   ،  أنه صلى الفجر بوضوء املغرب والعشاء اآلخرة ستني سـنة         وروي

غـري أين مل  ، سـبحانك مل أعبـدك حـق عبادتـك    : آخر الليل سجد سجدة يقـول فيهـا      
، م احلـسن الرضـى فقـد كـان مـن أفاضـل العتـرة علـيهم الـسال         وأما. اأشرك بك شيئً 

وجرت بينه وبني احلجاج وقعات كثرية كـان يف  ، وكان قد قام للجهاد يف سبيل اهللا 
 احلسن السبط فهو سيد شـباب أهـل   وأما.  الظفر على ما تقدم ذكره uأكثرها له   

  . وهو سيد العرب كما تقدم ا وفضالً فناهيك به شرفuً أمري املؤمنني وأما. اجلنة
 بـــــارك اهللا فـــــيهم أولئـــــك قـــــوم   

  
ــ     اعهم مـــن جمـــدهم بطفيـــففمـــا صـ

  :وهللا القائل  
  أضــآءت هلــم أحــسام ووجــوههم   

  
ــه    ــل حــىت نظــم اجلــزع ثاقب   دجــى اللي

ألنه مل يكـن يف أبآئـه مـن أمـه أم           ؛ ويسمى صريح قريش   ،ى املهدي  يسمu وكان    
؛ النفس الزكية: وكان يسمى، وكذلك جداته من قبل أمه،uولد إىل أمري املؤمنني   

                                                        
، ٩/٢٥٢وـذيب التهـذيب      ))خ((وطبقات الزيديـة    ، ١٩٢والشايف  ، ٢٣٢ومقاتل الطالبني   ، ٥٥اإلفادة   )١(

ــذهيب   ــاريخ اإلســالم لل ــذهب  ، ٦/١٢١وت ــبالء  ، ١/٢١٣وشــذرات ال ــالم ، ٦/٢١٠وســري أعــالم الن واألع
ومــروج ، ١/٣٢٣وشــرح النــهج البــن ايب احلديــد  ، ٤٢٤واملــصابيح ، ٥/٤٣٨وطبقــات ابــن ســعد ، ٢٢٠

ومجهــرة ، ٣/١٩٠وابـن خلـدون   ، ٣٧١ر فـخ فهــارس  وأخبـا ، ١٠/٨٢والبدايـة والنهايــة  ، ٢/١٦٩الـذهب  
  .٤٠األنساب 
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وقـدكان كـذلك   ، فس الزكية يقتل فيسيل دمه إىل أحجـار الزيـت      لورود األثر أن الن   
u.  

هند بنت أيب عبيدة بن عبداهللا بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد           : وأمه
قـال الـسيد أبـو طالـب       ،  أربـع سـنني    uومحلـت بـه أمـه       ، بن عبـدالعزى بـن قـصي      

u
.قال وروي غري ذلك ،  وولد يف سنة مائة يف بعض الروايات:)١( 

  :u صفته
وكانـت لــه  ، قـد خالطــه الـشيب يف عارضــيه  ، ةمــدشـديد األُ  )٢( آدمuكـان  

 وفيـه يقـول   uذكره الـسيد أبـو طالـب       ،#شامة يف كتفه تشبه شامة رسول اهللا        
  :الشاعر

  ــبني ــرواة لـــ ــروي الـــ ــذي تـــ   إن الـــ
  

  إذا مـــا ابـــن عبـــداهللا فـــيهم جتـــردا      
ــامت مل يعطــــــه اهللا غــــــريه   ــه خــــ   لــــ

  
ــدى      ــرب واهلـ ــن الـ ــات مـ ــه عالمـ   وفيـ

ا يف اخلطبـة علـى متتمـة    ا بارعـ ا خطيبـ ا فارسوكان شجاعu :قال السيد أبو طالب      
وهـو أول  ، فإذا عرضت له ضرب بيده صدره فينفتح لـسانه       ، كانت تعتريه إذا تكلم   

وبعده حممد بن جعفـر بـن    ،  فخوطب بأمري املؤمنني   #من ظهر من آل رسول اهللا       
  . )٣(حممد عليهم السالم

  :u قبه وأحوالهذكر طرف من منا 
، قد مسع مـن أبآئـه علـيهم الـسالم احلـديث     ، وافر الفهم  ، غزير العلم  uكان  

قـال الـسيد أبـو طالـب     ،  املـشهور ))الـسري ((ولـه كتـاب   ، ومسع من نافع وابن طاووس 
                                                        

  .٧٣ اإلفادةص)١(
  .١٢/١١لسان العرب . يف الناس شربة من سواد : واألدمة. آدم : ساقطة): أ( يف )٢(
   .٥٥ اإلفادة )٣(
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u:             إن حممـد بـن    :  ومسعت مجاعة من فقهاء أصـحاب أيب حنيفـة وغريهـم يقولـون
وفيه من غرائب الفقه ما يـدل علـى   ، كتابمسائل السري من هذا ال  احلسن نقل أكثر  

  .ويكشف عن عايل مرتبته ،علو مرتلته
بأسـانيده عـن عيـسى بـن زيـد          )١( يف مقاتـل الطالبيـة     : الشيخ أبو الفرج   وروى

أنه باعث نبيا بعـده لكـان      :#لو أنزل اهللا سبحانه على حممد       : قال، عليهما السالم 
  .ذلك النيب حممد بن عبداهللا بن احلسن

وممـن ال  ، م عيـسى بـن زيـد عليهمـا الـسالم وهـو مـن أقمـار اهلـدى                 فهذا كال 
، عرف مبؤمت األشبالوهو الذي ي  ، وال يشك يف شدة ورعه و نبله      ، يتمارى يف فضله  

وقد شهدها مع إبـراهيم بـن عبـداهللا بـن        ،  ملا انصرف من وقعة بامخرا     uوذلك أنه   
رضــت يف الطريــق  فع مــع أشــباهلاخرجــت لبــوةٌ؛ هم الــسالمعلــي احلــسن بــن احلــسن

فأخـذ سـيفه وترسـه    ، فرتل عيسى بن زيد عليهما السالم، وجعلت حتمل على الناس  
فـضحك وقـال   : قـال ،  أيتمت أشباهلا يا سيدي    :فقال له موىل له   ، مث برز إليها فقتلها   

فكـان بعـد ذلـك إذا أراد أصـحابه أن           ، فلزمه هذا االسم  : قال، نعم أنا مؤمت األشبال   
، وفعـل مـؤمت األشـبال كــذا   ، مــؤمت األشـبال كـذا  :  قـال :لوافقـا ، يـذكروه كنـوا عنـه   
 حلقـه مـن احملنـة باالسـتتار مـن أعـدآء اهللا املـارقني مـا         uألنـه  ؛ فيخفى أمره وذلـك  

  .عظمت عليه بسببه البلوى
عن حممد بن منـصور املـرادي    )٢( روى الشيخ أبو الفرج يف مقاتل الطالبية      وقد

إين أشـتهي أن أرى عمـي   ، يـا أبـه  : أليب قلـت  :قـال حيـىي بـن احلـسني بـن زيـد         : قال
: وقـال ، فدافعين عن ذلك مـدة   ، فإنه يقبح مبثلي أن ال يلقى مثله من أشياخه        ، عيسى

                                                        
   .٢٥٣ مقاتل الطالبني )١(
   .٤٠٨ مقاتل الطالبني )٢(
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  فلـم  ، مرتله كراهة للقائك إياه فتزعجه وأخشى أن ينتقل عن     ،  يثقل عليه  إن هذا أمر
ال مث قـ ، فجهـزين إىل الكوفـة  ، أزل به أداريه وألطف به حىت طابـت نفـسه يل بـذلك           

فـإذا دللـت عليهـا فاقـصده يف الـسكة      ،  إذا صرت إليها فاسأل عن دور بـين حـي   :يل
فاعرفـه واجلـس   ، ا هلا بـاب صـفته كـذا وكـذا    وسترى يف وسط السكة دار   ، الفالنية

ال مـصفر مـستور   وفإنه سيقبل عليك أول املغرب كهل طِـ ، بعيدا منه يف أول السكة 
وقـد  ، ة صـوف يـستقي املـاء علـى مجـل     عليـه جبـ  ، قد أثر السجود يف جبهتـه    ، الوجه

ا وال يرفعهـا إال ذكـر اهللا عـز وجـل ودموعـه      ال يـضع قـدم    ، انصرف يـسوق اجلمـل    
فإنه ،  وانتسب له ،فه بنفسك فعر، فإنه سيذعر منك  ، فقم فسلم عليه وعانقه    ،تنحدر

وخيـربك بـشأنه وال تـضجر مـن       ، اويـسألك عنـا مجيعـ     ، يسكن إليك وحيدثك طـويالً    
فافعـل مـا   ، ودعـه فإنـه سـوف يـستعفيك مـن العـودة إليـه       ، فـال تطـل   ، جلوسك معه 

فإنــك إن عــدت إليــه تــوارى منــك واســتوحش وانتقــل مــن   ،ىــأمرك بــه مــن ذلــك 
مث جهــزين إىل ،  أفعــل كلمــا أمــرتين بــه:فقلــت لــه. وعليــه يف ذلــك مــشقة، موضــعه

، وملا وردت الكوفة قـصدت سـكة بـين حـي بعـد العـصر        ، الكوفة وودعته وخرجت  
فلمـا غربـت الـشمس إذا أنـا     ،  خارجها بعد أن تعرفت الباب الذي نعتـه يل   فجلست

ك ا وال يـضعها إال وحـر    ال يرفـع قـدم    ، وهـو كمـا وصـف يل أيب       ، به يـسوق اجلمـل    
، فقمـت فعانقتـه   ، اوتـذرف أحيانـ   ، ودموعـه ترقـرق مـن عينيـه       ،  )١(شفتيه بذكر اهللا  

ا حيىي بن احلـسني بـن زيـد       يا عم أن  : فقلت، فذعر مين كما يذعر الوحش من اإلنس      
لـه وجلـس   مفأنـاخ ج ،  قـد جـاءت نفـسه   :فضمين إليه وبكـى حـىت قلـت    ، بن أخيك 

وأنا أشـرح لـه   ،اا صبيوصبي، وامرأة امرأة،  رجالًوجعل يسألين عن أهله رجالً  ، معي

                                                        
  . إال ذاكر اهللا )١(
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فأصـرف ممـا   ، يا بين أنا أسـتقي علـى هـذا اجلمـل املـآء     : مث قال ، أخبارهم وهو يبكي  
، ورمبا عاقين عائق عن استقاء املآء     ، وأتقوت بباقيه ،  اجلمل إىل صاحبه   اكتسبته أجرة 

  يعين بظهر الكوفة فألقط ما يرمي النـاس بـه مـن البقـول وأتقوتـه           -ةفأخرج إىل الربي ،
فولـدت مـين   ، فهي ال تعلم من أنـا إىل وقـيت هـذا      ، وقد تزوجت إىل هذا الرجل ابنته     

ابنت ،   زوج : فقالـت يل أمهـا  ،  وال تدري من أنـا   ا ال تعرفين  فنشأت وبلغت وهي أيض
، السقاء لرجل من جرياننا يستقي املاء فإنه أيـسر منـها وقـد خطبـها        ابنتك بابن فالن  

 فيـشيع    هلـا والهـو بكـفءٍ  ، فلم أقدر على إخبارها أن ذلك غـري جـائز       ، وأحلت علي
فمـا  ، حـىت ماتـت بعـد أيـام    ،  فلـم أزل اسـتكفي اهللا أمرهـا     فجعلت تلح علي  ، خربي

 ا ماتت ومل تعلم مبوضعها من رسـول         أجدين آسىعلى شيء من الدنيا آسي على أ 
فلمـا كـان بعـد ذلـك صـرت إىل      ،  أن أنـصرف فـودعين  مث أقسم علي: قال ،#اهللا  

  .وكان آخر عهدي به، املوضع الذي انتظرته فيه ألره فلم أره
 زيـد عليهمـا   وإمنا حكينا من قصة عيـسى بـن   ، هذا ما حكاه الشيخ أبو الفرج     

ألنه متهيد ملا قالـه يف حممـد بـن عبـداهللا بـن احلـسن بـن احلـسن علـيهم               ؛ السالم ذلك 
ليعرف املنصف أنه إذا قال فيه ما حكيناه على علمـه وفـضله وورعـه وثقتـه        ؛ السالم

ا يف قيله فتظهر احلـال وتنجلـي يف حممـد بـن عبـداهللا عليهمـا الـسالم وإن                 كان صادقً 
كان ظاهرأن ذلك زيادة يف اليقني ا غريا جلي .  

مسعت عبـداهللا  : ا بإسناده إىل حيث انتهى قال أيض:)١( الشيخ أبو الفرج   وروى
 حدثين من مل تر عيين واهللا    :حدث به عن حممد    بن حفص العامري يقول يف حديث     
 فقـال لـه ابنـه   ، حممد بن عبداهللا عليهما الـسالم ، اممن خلق اهللا خريا منه وال أراه أبد :

                                                        
   .٢٥٠ املقاتل )١(
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] هـذا [يـا بـين   : وهـذا ابنـه فقـال    ،  من يد أيب جعفر أمس يف ضرب عنقـك         أفلتإمنا  
  .عنقه] عليه[ال يبايل أبوك لو ضربت ] أمر[واهللا 

أبا جعفر  رأيت:  املوثوق به عن عمري بن الفضل اخلثعمي قالوروينا باإلسناد
 وقـد خـرج حممـد بـن    ، وذلك يف زمـان بـين أميـة    ، اباملنصور يوم  الذي لقب من بعد   

فلمـا خـرج وثـب    ، عبداهللا من دار أبيه وله فرس واقف على الباب مع عبد له أسـود         
ومـضى حممـد   ، مث سوى عليه ثيابه على الـسرج ، أبو جعفر فأخذ بركابه حىت ركب   

ن هــذا الــذي عظمتــه هــذا مــ :ا وكنــت حينئــذ أعرفــه وال أعــرف حممـد -فقلـت لــه  
: قال، ال: قلت؟  أو ما تعرفه   :فقال؟ ه ثيابه اإلعظام حىت أخذت بركابه وسويت علي     

وانظـر إىل أيب  . )١(مهـدينا أهـل البيـت   ، هذا حممد بن عبـداهللا بـن احلـسن بـن احلـسن       
جعفر امللقب باملنصور يف صنيعه حملمد بن عبداهللا عليهما السالم وإقراره بفضله ومـا    

م فيـه  رالـذي حـ   #انتهى إليه حاله بعد ذلك مـن سـفك دمـه يف حـرم رسـول اهللا             
عضفإنا هللا وإنا إليه راجعون )٢(فكيف ببعض من أبعاضه؛  شجرهد.  

أنـه سـئل    :  عن إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن علـيهم الـسالم            وروينا
ه  مـن اهللا تعـاىل لنبيـ   ةٌد املهدي ِع:فقال؟  أهو املهدي الذي يذكرuعن أخيه حممد  

# و ع     وقـد قـام أخـي    ، ت زمانـه  يوقِّا مل يسمه بعينه ومل    ده أن جيعل من أهله مهدي
فـإن أراد اهللا أن جيعلـه املهـدي    ، بفريضته عليه يف األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر      

وإال فلـم يتـرك أخـي    ، الذي يذكر فهو فضل اهللا ميـن بـه علـى مـن يـشآء مـن عبـاده              
  .فريضة اهللا عليه النتظار ميعاد مل يؤمر بانتظاره

                                                        
   .٢٣٩قال ص امل)١(
  .فكيف بغصن من أغصانه ): ج( يف )٢(
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لقيـت حممـد بـن عبـداهللا بـن احلـسن بـن           :  عن أيب خالد الواسـطي قـال       وروينا
؟ مـىت يكـون هـذا األمـر    ، يـا سـيدي  : احلسن عليهم السالم قبل ظهوره مبدين فقلـت    

وكيـف ال أسـر بـأمر خيـزي     ، يا سيدي: فقلت؟ وما يسرك منه يا أبا خالد   : فقال يل 
هللا وا، يا أبا خالد أنا خارج وأنا واهللا مقتول  : فقال؛ وينصر به أولياءه  ، اهللا به أعدآءه  

يـا أبـا خالـد إن امـرءا مؤمنـا ال        ، ما يسرين أن الدنيا بأسرها يل عوض عن جهـادهم         
   يـا  : قلـت : قـال . ا مما يعاين من أعماهلم إنـه ملغبـون مفتـون   يصبح حزينا وميسى حزين

ــؤمن لكــذلك  ــضعفون   ، ســيدي واهللا إن امل ــا وحنــن مقهــورون مست ــف بن ولكــن كي
    بـا خالـد إذا كنـتم كـذلك فـال تكونـوا هلـم           يـا أ   :ا فقال خائفون ال نستطيع هلم تغيري

  .مجعا وانفذوا من أرضهم
ا مـع عبـداهللا   كنـ : بإسناده عن سعيد بن عقبـة قـال      :)١( الشيخ أبوالفرج  وروى

هـا حـىت بلـغ    فأقلّ، فقام حممـد يعاجلهـا لريفعهـا   ، ابن احلسن بسويقة وبني يديه صخرة 
حـىت طلـع ـا علـى      يها فاستقلها إلفلما دخل عبداهللا عاد، فنهاه أبوه فانتهى ، ركبتيه

 موسى بن عبداهللا عن أبيه عـن      : قال وحدثنا . ألف رطل  )٢(منكبيه مث ألقاها فحزرت   
وذكـر يل   ، ووقف موسى علـى الـصخرة بـسويقه       : قال أبو زيد  ، سعيد بن عقبة ذا   

ولـه  . أنه ورجل من أصحابه عاجلها وهي على حرفها فكان جهدمها أمـا حركاهـا          
u:  

  ا وقــــد عــــدل نــــور مــــىت نــــرى لل 
  

   إىل ظلــــــــــمأســـــــــلمين ظلــــــــــم   
ــا     أمنيــــــــة طــــــــال عــــــــذايب ــــــ

  
    ِملْـــــــكـــــــأنين فيهـــــــا أخـــــــو ح  

  
                                                        

   .٢٥١ املقاتل )١(
  .فحبست ): ج( يف )٢(
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واهللا لقد أحيا زيد بن علي ما دثر مـن  :  فقال# على منرب رسول اهللا uوخطب  
ولن نقتـبس إال مـن   ، ولن ننحوا إال أثره، وأقام عمود الدين إذ اعوج  ، سنن املرسلني 

  . عليهما السالموأوىل من دعا إىل اهللا بعد احلسني بن علي،  إمام األئمةوزيد، نوره
  :)١(u ذكر بيعته ومدة ظهورِه

واشـتد الطلـب عليـه     ،ا مدة طويلة باملدينة بعد أن أقام مستترu كان ظهوره   
وكتـب كتـاب الـدعوة إىل    ، من أيب جعفر امللقب باملنصور فلـم يقـف لـه علـى خـرب             

فـإن  : بسم اهللا الرمحن الـرحيم أمـا بعـد        : صار اخت وهو هذا على  ، الناس وأمر بإذاعته  
واهللا أعلـم  ، اوجعـل مـن كـل خـرية منتجبـ     ، اهللا جل ثنآؤه جعل يف كل زمـان خـرية   

حىت كـان  ،  بعد أحوالتناسخ أحواالً  فلم تزل اخلرية من خلقه    ، حيث جيعل رساالته  
ه وأخرجـ ، اختـصه بكرامتـه  ،  سيد املرسـلني وخـامت النبـيني   #منها صفوة اهللا حممد   

ا متـسقً ، ا سـوء الـوال دات  بـ نجا م حمفوظً، وحاال بعد حال   ،من خري خلقه قرنا فقرنا    
ــآء واألمهــات  ــأكرم األب ــه  ،ب ــه ، فلــو أن أحــدنا يف مثــل مرتلت ؛ وعنــداهللا يف مثــل حال

واختــاره ، ولكــن نظــر إليــه برمحتــه، الصــطفاه وألخرجــه مــن خمرجــه تبــارك وتعــاىل
ا ا إليـه وسـراج    وقائـد ، اا ونـذير  أرسـله بـشري   و ،واستحفظه مكنـون حكمتـه    ، لرسالته
امنري،    وأمـر  ، ف كتابه الذي كان به هدى واهتـدى      فخلّ ،#ا  مث قبضه اهللا إليه محيد

وأميتـت  ، وخولف الكتاب الذي بـه هـدى واهتـدى      ، وقد جنم اجلور  ، بالعمل مبا فيه  
وإىل العمـل  وحنن ندعوكم أيها الناس إىل احلكم بكتاب اهللا        ، وأحييت البدعة ، السنة
ونستعينكم على ما ،وإىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإىل إنكار املنكر، مبافيه

  . به من املعاونة على الرب والتقوىأمر به يف كتا

                                                        
   .٥٦وما بعده واإلفادة  ، ٢٥٧ انظر مقاتل الطالني )١(
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ووضـع  ، #واعلموا أيهـا النـاس أنكـم غـري مـصييب الرشـد خبالفكـم لذريتـه               
، رقت مجاعتكم بعد اتساقهاو تف ،)١(احهامكم بعد جدجفغارت أُ ،األمر يف غري حمله   

ودفع احلـق مـن األمـر إىل    ،وشركتم الظاملني يف أوزارها لترككم التغيري على أمر ائها       
، ومـا زال يولـد مولودنـا يف اخلـوف         ، وال تراثنـا أعطينـاه    ، وفيناهفال سهمنا أُ  ، أوليائه
ذبح يل يـ  مبرتلـة بـين إسـرائ     ، وميوت ميتنا بالذل والقتل   ، ناشئنا يف القهر والغلبة    وينشأ

 وينشأ ناشـئهم يف العبوديـة  ، ويولد مولودهم يف املخافة، ستحىي نساؤهم أبناؤهم وي ،
ودانـت العجـم للعـرب بادعائهـا      ،#وإمنا فخرت قريش على سائر األحياء مبحمد  

يف  أمـا واهللا لـو رجـوا الـتمكني    ، ا عـن مقامـه  نـ عِفود، ا حقـه نعِنمث م، #حلقنا بأبينا   
وخبــالف ، وتنــاول امللــك خبــالف إظهــار التوحيــد ، لــى األديــانوالظهــور ع، الــبالد

، لتخـذوا أسـاطري خمتلفـة بـأهوائهم     ، واإلذعـان منـهم بـالقرآن   #الدعوة إىل حممـد     
وأجيبـوا  ، فاتقوا اهللا عبـاد اهللا   ، اولتخذوا من أنفسهم زعيم   ، ولعبدوا األوثان بأرائهم  

تأخـذوا بـسنة بـين إسـرائيل إذ      وال  ، وكونوا عليـه أعوانـا ملـن دعـاكم إليـه          ، إىل احلق 
وعـروة بعـد عـروة    ،علـى أـا سـنة لـسنة ترتكبوـا      ، وقتلوا ذريتـهم  ، بوا أنبياءهم كذّ

.ãx¨ &: وقــد قــال اهللا جــل ثنــاؤه يف كتابــه، تنكثوــا ÷�tIs9 $̧) t7 sÛ  tã 9, t7 sÛ ^]١٩:االنــشقاق[ 
بـل هـرج   مـن ق ، واعتـصموا بعروتـه  ، ومتـسكوا بوثائقـه  ، فاعرفوا فضل ما هداكم بـه   

، فـإن كتـايب حجـة علـى مـن بلغـه          ، وتنكب الـصواب  ، واختالف األحزاب ، األهواء
  .والسالم، ورمحة على من قبله

                                                        
 . ٣/٧٠لـسان العـرب   . الناقـة القويـة املوثقـة اخللـق     : واألجـد . فغـارت أحالمكـم بعـد مجاحهـا     ): أ( يف )١(

   .٢/٤٢٧لسان العرب . رب املهزومون من احل: واجلماح



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ١٠ 

بـسم اهللا الـرمحن   : وأمر بقراءته علـيهم  ،ا إىل خواص أصحابه كتابu وكتب  
لعلمـه  ؛  فإن اهللا جل ثناؤه بعظمته ألزم نفسه علم الغيوب عن خلقـه  :الرحيم أما بعد  

ابتدأ ما أنشأ علـى  ، ر أمره بال ظهريودب، مث أنشأ خلقه بال عون ،لح إال لهأا ال تص  
مث اختار لتفضيله بعلمه من مآلئكته ورسله مـن أمتنـه       ، غري مثال من معبود كان قبله     

متفـرد مبـا    ، المـسة وال يـد ، مل يالحظـه يف امللكـوت عـني نـاظرة      ، على أسرار غيوبه  
من خـري نـسل ذوي العـزم مـن      #ن أخرج حممدا ذلكم اهللا رب العاملني إىل أ   ، دبر

حــىت اســتخرجه خــري   ،إىل مطهــرات األرحــام، تناســخه دوارج األصــالب، الرســل
قـد نـسكوا     ،أرسله بنور الـضياء إىل أهـل الظلـم والكفـر          ، وأصحبه خري قرين  ، جنني

ازدادوا يف  كلمـا    ،مترددين يف حرية الـضاللة    ، واستقسموا باألزالم ، وذحبوا لألصنام 
حىت تصرمت عنـهم مـدة الـبالء بقيـام حممـد           ، من اهللا ا بعدا    دم جهال ازدادوا  عبا

ــدنيا ،  فــيهم يــدعوهم إىل النجــاة # ــة يف ، ويــضمن هلــم الظفــر يف ال وحــسن املثوب
، كيف جنى من جنى منهم باالستجابة لرسلهم     ،وخيربهم عن القرون املاضية   ، اآلخرة

وانظـر إىل آثـارهم وديــارهم   ، موكيـف بعـث العـذاب علـى مـن تـوىل منـهم وأمثـاهل        
يـا قـوم احـذروا مثـل دأب قـوم           : فقـال ، على عروشها كيف تركوهاومافيهـا     خاوية

واســتعظموا أن جيعلـوا اآلهلـة إهلــا   ، فــأبوا إال التكـذيب بالتوحيـد  ، نـوح وعـاد ومثـود   
كــرب عليــه جماهــدة الكــثري مــن ، فلمــا أمــر أن جياهــد مبــن أطاعــه مــن عــصاه، واحــدا

 لـه أزره    وشـد ، ضـمن اهللا لـه عاقبـة األمـر والظفـر          ، يـل مـن املـسلمني     بالقل املشركني
من الشجرة ، ومؤنسه يف وحدته، وشريكه يف نسبه، وأعانه بابن عمه وابن صنو أبيه

مل ، حـىت سـيط اإلسـالم بلحمـه ودمـه     ، هناستجاب له على ضـراعة مـن سِـ      ، املباركة
    خيشع بني يدي آهلتهم وععـاكف عليهـا هـي    ، اشع هلـا هي تدعى وغريه خ إذ، ماهز

وعظمت يف اختـاذ  ، إىل أن اشتد على الضرع الصغري على التوحيد عظمه       ، له منسك 
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،  الـصديق األكـرب  uفكـان هـو   ، بأسـراره #اخلري مهمـه إليـه يـستريح رسـول اهللا         
 ، املرسـل  #ليس أمامـه فيهـا إال الرسـول       ، سابق العرب إىل الغاية   ، والفارس املشهر 
تفـتح لعملـهما أبـو اب الـسموات     ، ويتلو معـه آياتـه  ،  بصالتهيصلي، بالكتاب املرتل 

ليـست إصـبع ميـدها    ، إىل القبلـة اهولـة عنـد قومـه       #وى جبهته مع نبيه     ، السبع
إن ، وال ظهـر حينـو هللا يف طاعتـه قبـل ظهـره     ،  إىل اهللا جل ثنـاؤه غـري إصـبعه         متوسالً

اطف شـرف مـن قـام    وعو، سبق عليهم بفارع غصون جمده ساماهم بشرفه يف أوليته  
إذ غـريه يبـاكر عبـادة    ، يؤدبـه بالكتـاب  ، مث نـشأ يف حجـر مـن نـشأ     ، عنه من أمهاتـه   
إذ هــو يــسارق ، شــهد لــه القلــم اجلــاري بعلمــه يف حــال الفردانيــه ، الــالت والعــزى
يكـاثف الـنيب   ،  غـريه وال شهيد على مطيع وال عـاصٍ ، إذ القلم جار  ، الصلوات أهله 

 هــو  #إذا الــنيب  ، ويــستعديه ممــه ، بأســراره ويــستريح إليــه  ،  يف مواطنــه#
،  زال معـه   #أيـن زال الـنيب      ، واخلـائف علـى دمـه منـهم       ، املستوحش من مجاعتهم  

؟، فمـن يـساويه وهـذه حالـه صـلوات اهللا عليـه      ،  أمر وقاه بنفـسه #وإن غال النيب   
واختيــارهم عبــادة ، رســوله وإنكــارهم، واحلـال هــذه حــال القــوم يف كفــرهم بـرم  

حىت دخل مـن  ، ويكرم ما أهانوا، روام ما صغعظِّ يu وعلي بن أيب طالب    ،أوثام
 تكـذيب قومـه إيـاه    #فلمـا طـال علـى رسـول اهللا     ، دخل يف دين اهللا رغبة ورهبـة      

 وكـان  ، ها سـيفي : يا رسول اهللا: قال؟  ما ترى:ا صلوات اهللا عليه فقال  استشار علي
 ــه جــواد ــه دون ــضرب ب ــال رســول اهللا  ، ابال ــى  إين: #ق ــنم عل ــسيف ف  مل أؤمــر بال

فنام على فراشه ووقاه ، مرت بذلكوق بنفسك نفسي حىت أخرج فإين قد أُ     ، فراشي
إمـا  : ومن يدعي الفضل له عليـه ، ا بأن اهللا تعاىل غري خاذله   واثقً،  ملهجته بنفسه باذالً 

هـم يف ذبـائح الغـنم علـى     مهُّ، أو جـالس عنـه  ،  أو معـني عليـه    #راصد لرسـول اهللا     
علـيهم الـسالم تـصعد بعمـل رسـول          وأقالم املآلئكة ، واإلستقسام باألزالم ، األصنام



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ١٢ 

أمـره اهللا جـل ثنـاؤه أن يـشهر     ، وحـل يف األنـصار  ، فلما استقرت به الـدار     ،#اهللا  
أيـده  ، وتـدانت الزحـوف   ، فجـآءت حـال املنابـذة     ، وضمن له التأييد  ، سيف التوحيد 
، لـه خطـرات بـسيفه ذي الفقـار      فقام إليهم و  ، uبعلي بن أيب طالب      اهللا جل ثناؤه  

وأوجـل  ، الذي ال ألحـد عنـهم مرغـب    )١(فانتهى إىل حمل اليفاع  ، فسألوه عن النسبة  
فمـا زالـت تلـك املـشاهد مـع رسـول اهللا       ، اهللا قلوم من خمافته حـىت اجتنبـوا ناحيتـه     

فكـم مـن باكيـة أو      ، وحـىت تـشاغلت نـسآؤهم باملـآمت       ، قـريش   حىت مسته رجال   #
، أبـاه أو أخـاه أو عمـه أو خالـه أو محيمـه        قد احتشى غلته بفقدانـه     أو موتور ، داعية

 بنـوة  #ال يثنيـه عـن نـصرة رسـول اهللا     ، خيوض مهاول الغمرات بني أسنة الرمـاح     
وكـان  ، حـىت اسـتوىل علـى الفـضل يف اجلهـاد يف سـبيل اهللا         ،  مبهجته وال ظن ، حداثة

فالحظـوه بــالنظر  ، قلـوم  إبلـيس عــدو اهللا بغـضه يف   وزرع، أحـب األعمـال إىل اهللا  
فلـم يـزده اهللا   ، والطعـن عليـه  ، وراسوا بالقول فيـه   ، وكسروا دونه حواجبهم  ، الشزر

   كـثري مـن   نزل القرآن جبميل الثناء عليـه يف آيٍ     ، ا كما نالوا منه   بقوهلم فيه إال ارتفاع 
ومن قبل ما أثبته اهللا جل ثنـاؤه يف وحـي   ، قد غمهم مكانه يف املصاحف    ، كتاب اهللا 

  .وأول من فتح بعمله أبواب السمآء، أنه وصي األوصياء: لزبورا
لـيس ألحـد مثلـه يف نـصرته     ،  كـان أوالهـم مبقامـه     # قبض رسـول اهللا      فلما
 لـه سـيد   وعـم  ،وأخ ليس هلم مثله له جناحـان يطـري مـا يف اجلنـة         ، # لرسول اهللا 

، ة نسآء العـاملني وله سيد، وابنان مها سيدا شباب أهل اجلنة  ، الشهدآء يف مجيع األمم   
واختلفوا فيمن يلي ،  أخذ أهله يف جهازه إىل ربه   #وملا قبض رسول اهللا     . مث قبض 

فبلـغ ذلـك عمـر بــن    ،  حنـن الـذين آوينـا ونــصرنا   :فقالـت األنــصار ، األمـر مـن بعـده   
                                                        

لـسان  . هـو قطعـة منـها فيهـا غلـظ      : وقيـل ،  املـشرف مـن األرض واجلبـل    :اليفاع: ٥/٤٣٩ معم البلدان    )١(
   .٨/٤١٤العرب 
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،  ينتظر جهازهم له والـصالة عليـه  #فأتى أبا بكر وهو بباب رسول اهللا        ، اخلطاب
أسست األنصار وأمجعوا عليه من الصفقة على يد سعد بن      إنك لغافل عما    : فقال له 
وقـد عكفـوا عليـه    ، مث تنـاول يـده عمـر فجذبـه فأقامـه حـىت انتـهى إىل سـعد               ، عبادة

، أنـتم اجلـريان واإلخـوان   ،  يا معـشر األنـصار    :وتكلم أبو بكر فقال   ، وازدمحوا حوله 
))شإن هـذا األمـر ال يـصلح إال يف قـري    (( :#وقد مسعتم قـول رسـول اهللا        

وقـد  ، )١ (
    وأن العـرب ال    ، وأبـسطها لـسانا   ، وأصبحها وجهـا  ، اعلمت العرب أين أوسطها دار

فمـد يـده أبـو بكـر     ،  أبايعـك هـات يـدك يـا أبـا بكـر     : فقـال عمـر   ، اتستقيم إال علينـ   
فبلغ ، مث تتابعت األنصار، مث ثلث أبو عبيدة بن اجلراح  ، فضرب عليها بشري بن سعد    

واغتنمـوا  ، عـن القـول هلـم يف ذلـك       ،# برسول اهللا     فشغله املصاب  uا  علي ذلك
ره لنفـسه فوجـد حقـه ال    ظَـ  لـدين اهللا قبـل نu  فنظر علي ، #تشاغله برسول اهللا  

م بـه مـن حـديث عهـد جباهليـة فكـره أن           وتـذكر مـا هـ     ، ينال إال بالـسيف املـشهور     
فأوصى ا أبو بكر إىل عمر مـن     ، يضرب بعضهم ببعض فيكون يف ذلك ترك األلفة       

لـيس ـا عهـد مـن     ، فقام ا عمر وعمل على الوالية بغري عمل صاحبه، ري شورى غ
ــرأي     ،#رســول اهللا  ــارق ل ــه مف ــاب اهللا إال رأي توخــاه هــو في ــأول مــن كت وال ت

هم إن اختلفـوا أن يقتلـوا األقـل    ر وضع عليهم أمنآء أمـ  ،جعلها بني ستة نفر   ، صاحبه
دت علــيهم أبــواب ســ، والة الــسوءروا مــا عظــم اهللا وصــاروا فــصغ، )٢(مــن الفئــتني

                                                        
، ١٣/١١٤فـتح البـاري    ، ١٦٨٥٢ رقـم  ٦ومسند ابن حنبل  ، ١٤٣ -٨/١٤٢ السنن الكربى للبيهقي     )١(

   .٣٣٧٩٩وكرت العمل 
مث : وهــو مــن هاهنــا للمــصنف أمــر املــصنف أن يــروي عنــه إىل قولــه  : بالفــاء :افــصفرو): ج( يف هــامش )٢(

  .انتشرت دعوته 
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النار مبا فيها واهللا جل ثنآؤه باملرصـاد والحـول وال قـوة إال         عليهم واشتملت، التوبة
  .باهللا العلي العظيم 

فلمـا بلغـت إىل أهـل الفـضل والـدين تلقوهـا بـالقبول         ، uمث انتشرت دعوته    
،  خبراسـان وظهـرت ، وانتـشرت يف اآلفـاق    ، واإلجابة ملعرفتهم بفضله وزهده وعلمه    

واضــطرب أهــل خراســان علــى أيب الــدوانيق اضــطرابا  ، وبايعــه اجلمهــور مــن أهلــها
، فقتل حممد بن عبداهللا بن عمـرو ابـن عثمـان   ، وا بطرد والته ودعاته حىت مهّ ، شديدا
وأمر برأسه مع عدة من الناس حيلفون ألهل خراسـان أن   ، فاطمة بنت احلسني  : وأمه

فـسكتوا بعـد أن كـانوا     ، #طمـة بنـت رسـول اهللا      هذا رأس حممد بن عبداهللا بـن فا       
ملـا يعـرف مـن شـهامته     ؛ الشغل به )١(وصار أبو جعفر شديد، مهوا خبلع أيب الدوانيق   

 وبني أيب جعفر الدوانيقي مكاتبـات كـان إبتـداؤها           uوجرت بينه   ، وفضله وعلمه 
$ &  من عبـداهللا أمـري املـؤمنني إىل حممـد بـن عبـداهللا      من أيب جعفر كتب إليه أوالً      yϑ ¯Ρ Î) 

(#äτℜt“ y_ tÏ% ©!$# tβθ ç/Í‘$pt ä† ©!$# … ã&s!θ ß™u‘uρ tβöθ yèó¡tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #·Š$ |¡sù βr& (#þθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& (#þθ ç6̄=|Á ãƒ ÷ρr& 

yì©Üs) è? óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& Ν ßγ è=ã_ö‘r& uρ ô ÏiΒ A#≈ n=Åz ^ــة ــه ،  ولــك عهــد اهللا وميثاقــه ]٣٣:املائــدة[اآلي وذمت
رجعت من قبل أن أقدر عليـك أين أومنـك ومجيـع ولـدك     وذمة رسول اهللا إن تبت و   

، وأستودعكم ما أصبتم من دم وأموال  ، وإخوانك وأهل بيتك على دمائهم وأمواهلم     
، حبيـث شـئت    وأنزلك من الـبالد   ، وأعطيك ألف ألف درهم وما سألت من احلوائج       

وأومـن كـل مـن آواك أو بايعـك ودخـل يف          ، وأخلي من يف حمبـسي مـن أهـل بيتـك          
وإن أحببـت أن توثـق   ، اا منهم بـشيء كـان منـهم أبـد    ن أمرك مث ال أتبع أحد  شيء م 

                                                        
  .كثري ): أ( يف )١(
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لنفسك فوجـه إيل مـن أحببـت يأخـذ لـك مـن األمـان والعهـد وامليثـاق ومـا تثـق بـه              
  .والسالم، وتطمئن إليه إن شاء اهللا
من عبداهللا حممد بن عبداهللا أمري املؤمنني إىل عبداهللا بن : فكتب إليه النفس الزكية

≈Οû¡Û ∩⊇∪ y7ù=Ï? àM$& حممد tƒ#u É=≈tGÅ3 ø9 $# ÈÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊄∪ (#θ è=÷G tΡ š�ø‹ n=tã  ÏΒ Î*t7 ¯Ρ 4 y›θãΒ 

šχöθtãö� Ïùuρ Èd, ysø9 $$Î/ 5Θöθs) Ï9 šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ^ قوله تعاىل إىل:&$ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρâ‘x‹øt s† ^ 
وأنت تعلم أن احلق ، وأنا أعرض عليك من األمان ما عرضت علي ]٦-١:القصص[

ا كان اإلمام وأن أبانا علي، وخرجتم بشيعتنا،  وأنكم ادعيتم هذا األمر بنا،حقنا
مث قد علمت أنه مل يطلب هذا األمر أحد له مثل ؟ فكيف ورثتم واليته دون ولده

وال ، وال اللعناء، وال العتقاء، وأنا لسنا من أبناء الطلقاء، نسبنا وشرف أبينا
م مبثل ما منت به من القرابة والسابقة وأنه ال ميت أحد من بين هاش، الطرداء
وأن ، ويف اإلسالم بنو ابنته دونكم،  يف اجلاهليةuفإنا بنو أم رسول اهللا ، والفضل

ومن السلف أوهلم ، #فولدنا من النبيني أفضلهم حممد ، اهللا اختارنا واختار لنا
ا علي بن أيب طالب إسالمu ،لةومن األزواج أفضلهن خدجية أول من صلى القب- 

ومن ،  رمحة اهللا عليها-ومن البنات فاطمة سيدة نسآء العاملني، رمحة اهللا عليها
ا وأن هامشا ولد علي، املولودين يف اإلسالم احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

 ولدين مرتني وإين من أوسط # وأن النيب، وأن عبداملطلب ولده مرتني، مرتني
اهاشم نسب ،وأصرحهم أمومل يتنازع يفَّ، )١(وأنه مل يعرف يف سجحم، اا وأب 

، وما زال اهللا تعاىل خيتار يل األبآء واألمهات يف اجلاهلية واإلسالم ،أمهات األوالد
وأنا ابن أهون الناس ،  يف اجلنةفأنا ابن أرفع الناس درجةً، )٢(حىت اختار يل يف الثأر

                                                        
  .عجمة :  أي)١(
  . يف النار :ونظنها، غري منقوطة): أ( يف )٢(
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ولك إن دخلت يف ، )١(والناروابن خري أهل اجلنة ، وأنا ابن خري األخيار، اعذاب
طاعيت وأجبت دعويت أن أومنك على نفسك ومالك ودمك وعلى كل أمر أحدثته 

ا من حدود اهللاإال حد ،وقد علمت ما يلزمك يف ذلك ، ا ملسلم أو معاهدأوحق
ألنك تعطيين من عهدك ما ؛ وأوىف بالعهد والعقد، وأنا أوىل باألمر منك، ومن ذلك

أم أمان عمك عبداهللا ؟ أمان ابن هبرية: فأي أمانك تعطيين،  قبلي منأعطيته رجاالً
  .والسالم؟ أم أمان أيب مسلم؟ بن علي

فقـد  : أما بعـد  من عبداهللا أمري املؤمنني إىل حممد بن عبداهللا     : فأجابه أبو جعفر  
ومل جيعـل اهللا  ،  فخـرك بقرابـة النـسآء   فجـلُّ ، بلغـين كتابـك وفهمـت مـا ذكـرت فيـه      

وبدأ ، األن اهللا تعاىل جعل العم أب  ؛ وال كالعصبة واألولياء  ، ة واألبآء النسآء كالعموم 
ولو كان اختيار اهللا هلن على قدر قرابتهن لكانـت آمنـة أقـرن     ، به على الولد األدىن   

ارمح ، اوأعظمهن حق ،    ولكن اختار اهللا خللقه علـى قـدر      ، اوأول من يدخل اجلنة غد
ووالدـا فـإن اهللا مل   ، #من فاطمة أم أيب النيب فأما ما ذكرت ، املاضي منهم  علمه

    ولوكـان أحـد مـن ولـدها رزق اإلسـالم         ، ا وال أنثـى اإلسـالم     يرزق من ولدها ذكـر
ولكـن  ، بالقرابة لكان عبداهللا بن عبد املطلـب أوالهـم بكـل خـري يف الـدنيا واآلخـرة              

y7 &: قــال اهللا تعــاىل، األمــر إىل اهللا خيتــار لدينــه مــن يــشآء ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰öκsE ô tΒ |M ö6t7 ôm r& 

£ Å3≈s9uρ ©! $# “Ï‰öκ u‰  tΒ â !$t± o„ 4 uθ èδ uρ ãΝ n=÷æ r& šÏ‰tF ôγßϑ ø9 $$Î/ ^]ــث اهللا ]٦٥:القــصص  ولقــد بع
ö‘É‹Ρ & :وأنــــــزل عليـــــــه ، نبيــــــه حممــــــدا ولــــــه عمومــــــة أربعــــــة      r&uρ y7s? u��Ï±tã 

                                                        
مث إن االفتخـار بأهـل   ، وهـي تـصادم رأي أهـل البيـت يف إسـالمه      ، هذه العبارة تـشري إىل كفـر أيب طالـب          )١(
فمـن دخـل النـار فـال     ، فما أراها إال مقحمة مـن صـنع خيـال النـساخ      ! ار ال يليق بإمام حبجم النفس الزكية      الن

واهللا ... العقـل والقـرآن لـريد مـا صـادمهما       ومن فضائل املذهب الزيدي أنه يعـرض النـصوص علـى     . خري فيه 
  .أعلم 
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šÎ/t� ø%F{$#^] أىب اثنـان و، أحـدمها أيب : فأجابـه اثنـان  ،  فـدعاهم فأنـذرهم  ]٤١٢:الـشعراء :
، ا والذمـة وال مرياثًــ ومل جيعــل بينـه وبينـهما إال  ، فقطـع اهللا واليتـهما  ، أحـدمها أبـوك  

      ولـيس يف الكفـر بـاهللا    ، وابن خـري األشـرار  ، اوزعمت أنك ابن أخف أهل النار عذاب
وال ينبغـي ملـن يـؤمن    ، وال يف الشر خيار، وال يف عذاب اهللا خفيف وال قليل     ، صغري

›ÞΟn=÷èu& وسـترد فـتعلم  ، خر أن يفخر بالشرباهللا واليوم اآل   y™uρ tÏ% ©! $# (#þθßϑ n=sß £“r& 5=n=s)Ζ ãΒ 

tβθç7 Î=s)Ζtƒ ^]وأن هامشـا ولـده   ،  وأمـا مـا فخـرت بـه مـن أن فاطمـة أم علـي        ]٢٢٧:الشعراء
 مل يلده  #فخري األولني واآلخرين رسول اهللا      ، مرتني وأن عبداملطلب ولده  ، مرتني

، وزعمــت أنــك أوســط بــين هاشــم نــسبا، املطلب إال مــرةوال عبــد، هاشــم إال مــرة
  .وأصرحهم أما وأبا إىل آخر ما ذكره

  .الدامغة: ذه الرسالة وهي اليت يقال هلا u حممد بن عبداهللا فأجابه
وهو الذي روينا منه هـذه الكتـب ومـا قبلـها مـن      : قال مؤلف كتاب املصابيح   

فإين لـو أثبتـه علـى الوجـه لطـال      ، اوأنا أريد أن أختصر منه،  بعد مساعنا لهuكتبه  
ــاب ــرحيم : الكتـ ــرمحن الـ ــسم اهللا الـ $! & بـ yϑ ¯ΡÎ) ãΝ ä3 ßγ≈s9 Î) ª!$# “Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθ èδ 4 yì Å™uρ 

¨≅ à2 > óx« $ Vϑ ù=Ïã ^إىل قوله تعاىل  :& u!$ y™uρ öΝ çλm; tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9 $# Wξ÷Η¿q ^]١٠١ -٨٩:طه[   
ح مـن أمـرهن مـا    فرأيـت أن أوضـ  ، النـسآء فإنك ذكرت أن فخـري ب  : بعد أما
؟، أو لـيس قرابتـهن أقـرب القرابـة    ، ومن حق العم ألب وأم خالف ما ومهته   ، جهلته

ومل جيعـل بينـهن وبـني األبـآء     ، والبنـات ، واألخـوات ، أوليس قـد ذكـر اهللا األمهـات     
ÉΑ%ỳ&: فقــال؟ اوالقرابــة فرقًــ Ìh�=Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ x8t� s? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9$# tβθ ç/t� ø%F{$#uρ Ï!$ |¡ÏiΨ=Ï9uρ Ò=Š ÅÁtΡ 

$£ϑ ÏiΒ x8t� s? Èβ#t$ Î!≡uθø9 $# šχθç/t� ø% F{$#uρ ^]وقال تعـاىل  ، ]٧:النساء:& y7tΡθ çGøÿ tG ó¡o„uρ ’Îû Ï !$|¡ÏiΨ9$# ( È≅ è% 
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ª!$# öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ £ ÎγŠ Ïù ^ ...فقد ذكر األمهات واألخـوات والبنـات    ]١٢٧:النساء[)١(اآلية  ،
�Èβr& ö&: جـال إذ قـال     على عباده الـرب بالنـسآء والر       مث فرض ، ومل يذكر العم   à6ô©$# ’ Í< 

y7÷ƒy‰Ï9≡uθ Î9uρ ^] ــان uΖ$&: وقولــه ، ]١٤:لقم øŠ¢¹uρuρ z≈ |¡ΣM}$# Ïµ÷ƒy‰Ï9≡uθ Î/ $ ·Ζ≈ |¡ômÎ) ( ^ ]مث ]١٥:األحقـــاف 
çµ&:ذكـــر فـــضل األم علـــى األب فقـــال ÷Fn=uΗxq … çµ •Β é& $\δö� ä. çµ ÷Gyè|Êuρ uρ $ \δö� ä. ( ^]١٥:األحقـــاف[ 

βÎ) šÏϑ¨& :ك يف ثواب ما عنـده إذ يقـول         وكذل Î=ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î=ó¡ßϑ ø9 $#uρ šÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#uρ 

ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ^   إىل قوله تعاىل:& £‰ tãr& ª!$# Μ çλm; Zοt� Ïÿ øó̈Β #·� ô_r& uρ $ Vϑ‹ Ïà tã^] وقـال  ، ]٣٥:األحـزاب
Ÿωuρ #’n?tã öΝ &: تعـــاىل à6Å¡àÿΡ r& βr& (#θ è=ä. ù's? . ÏΒ öΝ à6Ï?θ ã‹ ç/ ^إىل قولـــه تعـــاىل :& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ 

öΝ à6ÏG≈n=≈ yz ^] وقال ]٦١:النـور :& yìsùu‘ uρ Ïµ ÷ƒuθ t/r& ’n?tã Ä ö̧� yèø9 $# (#ρ”� yzuρ … çµs9 #Y‰ £∨ ß™ (̂] ١٠٠:يوسـف[ 
واخلـال والـد يـرث مالـه ويفـك      ،اخلالـة والـدة   ((: #وقـال الـنيب     ، وإمنا كانت خالته  

   .))عانيه
، ا أقـرن رمحـ  #لكانـت آمنـة أم الـنيب     نلو كـان اهللا اختـار هلـ   : وأما قولك 

      فهل أنبأتك أن اهللا اختار هلن أو ألحد مـن خلقـه ذكـر    ا أو أنثـى علـى قرابتـه فتحـتج 
 ؟  بـه علـي  وال اختـار لــه إال علـى الـسابقة والطاعــة   ، ا مــن خلقـه مــا اختـار اهللا أحـد ،

كفـر  مل ت، وأمـي فاطمـة بنـت حممـد       ، uوكانت هذه حالة أيب علي بن أيب طالـب          
’ &: uولـذلك قـال إلبـراهيم       ؛ باهللا قـط   ÎoΤÎ) y7è=Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$tΒ Î) ( ^..] إىل  ]١٢٤:البقـرة 
 ،أم أيب طالــب وعبــداهللا والــزبري ووالدــا إيــاي )٢(وأمــا فاطمــة بنــت عمــرو، آخــره

فكيف أنكرت ذلك وأنت حتتج بالعصبة والعمومـة ومل جيعـل اهللا للعبـاس مـن قرابـة                
  . جيعله أليب طالبالعمومة شيئا مل 

                                                        
y7tΡθçFøÿ &:وردت يف النسخ )١( tGó¡ o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ÏF øÿ ãƒ ’Îû Ï's#≈ n=s3 ø9$# 4 ^]وهو مجع بني آيتني، ]١٧٦: النساء.  
  .عمر ): أ( يف )٢(
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دوننـا فـأخربين أي      #رسـول اهللا     )١(إنكم حـزمت بـأبيكم وراثـة      : وأما قولك 
ــا   ــاس لكــم دونن ــال  ؟ املــرياث حــازه العب ــة دون امل ــة ! اخلالف ــال دون اخلالف أو ! أوامل

فيجـب علــى القيـاس أن تقــسم   ! اخلالفـة دون املــال : فـإن قلــت ، ااخلالفـة واملـال معــ  
، أحـق ـا مـن العـم     )٢(فالولـد ،  للذكر مثل حـظ األنثـيني      اخلالفة على قسم املواريث   

وهـم أوىل بـالكرب   ، فإن جاز ذلـك فلـم ورثتـها دون عمومتـك    ، واألخ أوىل من العم 
  .ومل ورثت أخاك دون ولده إىل كالم طويل، منك ومن أخيك

فـإن موعـدك   ، ولست أراه يـسعين إال جماهـدتك   : وذكر يف آخر هذا اجلواب    
وماض على ما مضى عليـه    ، وأنا على بصرية من أمري    ،  وأمر الساعة والساعة أدهى  

z &:فقـال ، سلفي وأشياعهم الـذين ذكـرهم اهللا تعـاىل         ÏiΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ×Α%ỳ Í‘ (#θè%y‰|¹ $ tΒ 

(#ρ ß‰yγ≈ tã ©!$# Ïµ ø‹ n=tã ^]وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون،  إىل آخره]٢٣:األحزاب.  
اضـطر  ، وانتـشر ذكـره يف اآلفـاق     ، ضلوملا عقدت البيعة له يف أعناق أهل الفـ        

u    وكان سبب ذلك أن أبا جعفر ملا حبس أبـاه عبـداهللا بـن       ، إىل اخلروج قبل أوانه
وأمـر بـضرب   ، د عليهم بسبب حممد بن عبـداهللا   وشد، احلسن وإخوته عليهم السالم   

، امث أمره أبو جعفـر بزعمـه ليكـون لـه عينـ     ، موسى بن عبداهللا فضرب ستمائة سوط  
ا له على حممد بـن عبـداهللا   وسى بن عبداهللا عليهما السالم على أنه يكون عين  فتقدم م 

 إنـك بعثـت موسـى   : فأقام مدة باملدينة حىت أمر واليها إىل أيب جعفر   ، عليهما السالم 
  فـأمر أبـو جعفـر بإحـضار     ، ا على حممد بن عبداهللا وإنه عني هلم علينـا ليكون لك عين

                                                        
  .ورثة ): ج( يف )١(
  .فالوالد ): أ( يف )٢(
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 خـشي حممـد بـن عبـداهللا عليهمـا       uداهللا  موسى إليـه فلمـا خرجـوا مبوسـى بـن عبـ            
  .السالم القتل على أخيه فشهر نفسه يف احلال 

، لليلتني بقيتا من مجادى اآلخرة سنة مخس وأربعني ومائة : u ظهوره وكان
، وخرج وعليه قلنسوة صفراء وعمامة فوقهـا متوشـحا سـيفا          ، وروي يف غرة رجب   

فتقـدم حـىت وقـف علـى سـجن      ، وانضاف إليه يف تلك احلال مائتان ومخسون رجـالً       
 وقـال يف خطبتـه  ، ودخل املسجد قبـل الفجـر فخطـب النـاس         ، املدينة وأرسل من فيه   

  :بعد محد اهللا والثناء عليه
،  يا أهل املدينة فإين واهللا ما خرجت فيكم وبني أظهركم ألتعزز بكم      :أما بعد 

ر مــن مــع أنــه مل يبــق مــص،  يل مــنكم ولكــين حبــوتكم بنفــسيكــم كــان أعــزغريولَ
ومـا بقـي أحـد مـن شـرق وال      ، ت يل فيـه البيعـة  خـذَ األمصار يعبد اهللا فيـه إال وقـد أُ   

ــه  ــتين بيعت ــآء املهــاجرين   ، غــرب إال وقــد أت ــام ــذا األمــر ألبن وإن أحــق النــاس بالقي
ه مع ما قد علمتم مـن سـوء مـذهب هـذا الطاغيـة الـذي قـد بلـغ يف عتـو                   ، واألنصار
وملـا  ، همث بالغ يف ذمـ ، أبا الدوانيق :  يعين -به بالذهب وا وب أن اختذ لنفسه بيت   وطغيانه  

وهرب رباح بن عثمان املـري  ، ى وبايعه الناس طوعا إال شرذمةحضرت الصالة صل 
فصعد إليه ، وأمر دم الدرجة، عامل أيب جعفر على املدينة وصعد سطح دار مروان     

فبعـث  ،  جعفـر   قد أنفذتـه إىل أيب     :فقال، uفسأله عن موسى    ، من أخذه من هناك   
ه ووجـ ،  إىل مكـة فبويـع هنـاك      uمث خـرج    ، مجاعة من الفرسـان خلفـه حـىت ردوه        

  . أحدأحد: وكان شعاره، وعاد من مكة إىل املدينة،  إىل البصرةuأخاه إبراهيم 
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u قال الـسيد أبـو طالـب        
وروي عـن حـسني بـن زيـد بـن علـي علـيهم            : )١(

أنـا وأخـي عيـسى    :  احلـسني أربعـة  شهد مع حممد بن عبـداهللا مـن ولـد      : قال، السالم
  .وموسى وعبداهللا ابنا جعفر بن حممد الباقر 

  املسودة اشترك يف قتله بني يديه        ل قتيل من  وروى أن أوu   موسـى وعبـداهللا 
تـل وأعطيـاه   حـىت قُ ، وكانا حاضرين معـه يف مجيـع جهـاده        ، uابنا جعفر بن حممد     

 بيعتهما خمتار واستأذنه أبو عبداهللا جعفـر بـن   ،  بذلك ني إىل اهللا تبارك وتعاىل    ين متقرب
، ه وضعفه يف الرجوع إىل مرتله بعد أن خرج معه فأذن له         لسن؛ حممد عليهما السالم  

وكانت رايته مع األفطس احلسن بن علي بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالـب      
وابـن أيب  ، وخرج معه املنذر بن حممد بن املنذر ابن عبداهللا بـن الـزبري  ، عليهم السالم 

وابنـه عبـداهللا بـن    ، وخرج معه مصعب بـن عبـداهللا بـن الـزبري     ، وابن عجالن ، ذؤيب
وقد كـان عمـرو   ،  الفقيه الذي يروي عنه الواقدي-وأبو بكر بن أيب سربة    ، مصعب

بن عبيد ونفر من أعيان املتكلمني مـن معتزلـة البـصرة اختـربوه ووقفـوا علـى غـزارة            
ومن الناس من أنكر أن يكـون عمـرو بايعـه    ، ايعوهعلمه ودعآئه إىل القول بالعدل فب    

uذكره السيد أبو طالب ، والصحيح هو األول
)٢(.  

إن يف أعناقنـا بيعـة      : فقيـل ، فأمر الناس بذلك  ، واستفيت مالك بن أنس يف بيعته     
  .)٣( إنكم بايعتم مكرهني وليس على مكره ميني:فقال، أيب جعفر

يف تسمية من خـرج مـع    )١(صبهاينوذكر الشيخ أبو الفرج علي بن احلسني األ   
وعبـداهللا  ، وحممد بن عجالن،عبدالواحد بن أيب عون:  من الفقهاءuالنفس الزكية  

                                                        
   . ٥٤:  اإلفادة)١(
   .٢٩٤ -٢٩٣واألصفهاين يف املقاتل  ، ٥٨:  اإلفادة)٢(
   .٢٨٣واملقاتل  ، ٥٩ اإلفادة )٣(
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، وإسحاق بن إبراهيم بن دينار، وعبدالعزيز بن حممد الدراوردي   ، بن عامر األسلمي  
ــر  ــن جعفــ ــد بــ ــباع  ، وعبداحلميــ ــوىل ابــــن ســ ــاء مــ ــن عطــ ــداهللا بــ ــوه ، وعبــ وبنــ

ــراهيم:وهــم ــةور،وإســحاق،إب ــبري،بيع ــداهللا، وج ــوب،وعطــاء، وعب ــان، ويعق ، وعثم
  .بنو عبداهللا ، وعبدالعزيز

العجب لعبداهللا بن عطاء :  عن بعضهم أن أبا جعفر كان يقولوروى بإسناده
 عبـداهللا بـن عطـاء حـىت     بيغمث ت، إنه باألمس على بساطي مث يضربين بعشرة أسياف    

فـأخرب جعفـر ابـن    ، بنـوه ليـدفنوه  مات يف إمارة جعفر بن سـليمان األول فخـرج بـه          
وعبــداهللا بــن عطــا مــن ثقــات أهــل  ، فــأمر بــه فــأنزل مــن نعــشه مث صــلب ، ســليمان
قد روى عن أيب جعفر حممد بن علي وعن عبداهللا بـن بريـدة وغريمهـا مـن           ، احلديث

  .وجوه التابعني
وعبـداهللا بـن عـامر الـذي       ، مالـك بـن أنـس ونظرآئـه       : وروى عنه الثقات مثـل    

األسلمي القاري ويكىن أبا عامر وهو ثقـة روى عنـه وكيـع وأبـو نعـيم           : ذكرناه هو 
ووثقه حيىي بـن معـني    ،وروى هو عن الزهري ونافع    ،وعبيداهللا بن موسى وأبو ضمرة    

  :إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بقوله: وإياه يعين، ورووه يف احلديث
   ــو عــــامر فيهــــا رئــــيس    كأــــاأبــ

  
ــشى حجـــرة املتكـــرب     )٢(كـــراديس تغـ

 قتـال ولكـن أحببـت    مـا يفَّ : وقال، بن هرم مع حممد يف حمفة   )٣(وخرج إبراهيم : لقا  
 وخرج معه من املنظورين املعروفني بالزهد والعلم والعمل مطـر        ، ى يب الناس  أن تتأس
وملا قتل إبراهيم  ،اق رمحة اهللا عليه  الورu ه اهللا وقـدم علـى املنـصور     أسر مطر رمحـ

                                                                                                                                                   
   .٢٨٦ املقتل )١(
   .٢٩٧ املقاتل ص)٢(
  .هيم ساقط من األصل  إبرا)٣(
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،  سـنان  عـدل أو حـر  إن يف قليب حلر ال يطفئـه إال بـرد     : أنت القائل ، يامطر: وقال له 
،  سنان يشيب منـه رأسـك      ألذيقنك اليوم حر  : فقال أبو جعفر  ، أنا القائل ذلك  : قال

فـأمر بقطـع يديـه فمـدوا يديـه      ، ا يـذل اهللا فيـه سـلطانك      ا ألصـربن صـرب    إذً: قال مطر 
 أعينـك علـى   كـال ولكـن ال  : فقال، يا مطر هذا خالف ما وعدت    : فقال، فقبضهما
  . مث قتل رمحة اهللا عليه، فقطعوا يديه فما قطب، معصيتك

   :u أوالده
وعلـي  ، ولـه عقـب   ) بكابـل (عبداهللا األشتر قتـل      )١( uقال السيد أبو طالب     

واحلـسن قتـل   ، فمـات يف حـبس حممـد بـن أيب جعفـر امللقـب باملهـدي               ) مبـصر (أخذ  
: د ابنـتني  لَـ وأمجعوا أنه و  .سيناوذكرغريهم ح ، ومل يذكر الطالبيون غري هؤآلء    ) بفخ(

أم سلمة بنت حممد بن احلسن الثاين بن احلـسن  : اوأمهم مجيع، وزينب درجتا ،فاطمة
  .)٢(بن علي عليهم السالم

ومعـه  ،  كان يف بعض اجلبال وقد اشتد بـه الطلـب  u عن بعضهم أنه    وروينا
  : يقولuولد صغري من أم ولد فسقط الولد فمات فأنشأ 

  يــــشكو الوجــــا منخــــرق اخلفــــني  
  

ــرٍو   ــراف مــــ ــه أطــــ ــدادتنكبــــ    حــــ
  ــر ــهشــــــ   ده اخلــــــــوف وأزرى بــــــ

  
    ــر ــره حــ ــن يكــ ــذاك مــ ــالدكــ    اجلــ

ــةٌ      ــه راحــ ــوت لــ ــان يف املــ ــد كــ   قــ
  

   ــوت حــــتم ــاب العبــــاد واملــ    يف رقــ
  الهعم u:  

ووىل ، أنفذ قبل ظهوره إبراهيم بن عبداهللا عليهما السالم على خالفـة البـصرة           
وكان على أبـواب العطـاء عبـداهللا بـن          ،  املخزومي قضاء املدينة عبدالعزيز بن املطلب    

                                                        
   .٥٩:  اإلفادة)١(
   .٧٨ اإلفادة ص)٢(
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مث ، وعلى شـرطته عبداحلميـد ابـن جعفـر        ، جعفر بن عبدالرمحن بن املسور بن خمرمة      
  ها عمرو بن حممد بن خالد بـن الـزبري ذكـره الـسيد أبـو طالـب          فوالّ، ٍهوجهه يف وج

u
)١(.  

  :)٢(u ذكر مقتله ومبلغ عمره وموضع قبره
جهـز أبـو جعفـر إليـه اجلنـود يقـودهم       ، دينـة وغريهـا   يف املuملا اشتهر أمـره    

ن العبـاس يف أربعـة اآلف رجـل     عيسى بن موسـى بـن حممـد بـن علـي بـن عبـداهللا بـ                 
 وجـريان قـربه فـإن قتـل حممـد أو أخـذ       #رسـول اهللا   إنك سترد علـى حـرم    : وقال
أســريوإن فاتــك ،فــإن طلــب حممــد األمــان فأعطــه، ا وارفــع الــسيفا فــال تقتــل أحــد

ا مـسريه خنـدق   فلما بلـغ حممـد  ، فاقتل من ظفرت به منهم،  عليه أهل املدينة فاستمل
فقاتلــهم عيـسى بـن زيـد بـن علـي علــيهم      ، ا علـى أفـواه الـسكك   علـى املدينـة خنـدقً   

فلمـا اقتتلـوا   ،  على املصلى مث جآء هو فباشرهم القتـال بنفـسه       وحممد جالس ، السالم
ى ذلك رجع إىل دار مـروان فـصلى      فلما رأ  ،ساعة ازم أصحاب حممد وتفرقوا عنه     

أبو الفرج أن القتال كـان يـوم االثـنني للنـصف      وذكر الشيخ، الظهر واغتسل وحتنط  
  . )٣(من شهر رمضان
رأيـت حممـدا وإن أشـبه مـا خلـق اهللا بـه            :  بإسناده عن أيب احلجاج قال     وروى

ال واهللا ،  قتلـه  الناس بسيفه مـا يقاربـه أحـد إال    من محزة بن عبداملطلب يهذُّ رِكا ذُ ملَ

                                                        
   .٥٩ اإلفادة )١(
   .٤٤٣واملصابيح  ، ٥٩واإلفادة  ، ٢٧٥ انظر املقاتل )٢(
  .٢٧٥ املقاتل ص)٣(
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ودمهتنـا اخليـل   ، أمحـر أزرق بـسهم   حىت رماه إنسان كـأين أنظـر إليـه    ،شيئا )١(ما يليق 
  .فوقف إىل ناحية جدار وحتاماه الناس

مث كـان اـزام    ،  مـن جنـود الظـاملني       أنه قتل يوم ذاك اثـين عـشر رجـالً          وروى
ة كانـت يف   حبيلـة امـرأة عباسـي   uعلى ما رواه اإلمـام املنـصور بـاهللا    ، uعسكره  
، #ا بقناع أسود رفعه يف منارة مـسجد رسـول اهللا           وذاك أا أمرت خادم   ، املدينة

إن املسودة قد جآؤا من ، اهلزمية اهلزمية: ا هلا آخرين صاحوا يف العسكروأمرت خدام
فالتفت الناس فأبصروا الراية السوداء على املنارة فلم يشكوا       ، خلفكم فدخلوا املدينة  

 يقاتل حىت عرض له رجل فضربه على ذقنـه       uم الناس وبقي وحده     فاز، يف ذلك 
      فحملـوا  ، مث رمي بنـشابة يف صـدره  ، هافسقطت حليته على صدره فرفعها بيده وشد

ويف ، وكان الـذي تـوىل اإلجهـاز عليـه محيـد بـن قحطبـة          ، عليه من كل جانب فقتل    
  : أنه ملا محي الوطيس خرج يف قباء طاق وهو يقولuبعض أخباره 

  تــل فمــا بــك إن حبــست بدومــةٍ     قا
  

ــد    ــها إذا مل ختلـــــ ــل غرفتـــــ   يف ظـــــ
ــرًءإنَّ   ــعيه   امــ ــأهون ســ ــى بــ   ا يرضــ

  
ــزدد    ــه إذا مل يـــــ ــصرت مرؤتـــــ   قـــــ

:  أبو الفرج بإسناده عن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبداهللا بـن حـسن قـال             وروى  
 فـإن  إين يف هذا اليوم على قتـال هـؤآلء  : يوم الذي قتل فيه حممد قال ألخته      ملا كان ال  

وإن زالـت الـشمس ومل متطـر الـسمآء     ، زالت الشمس ومطرت السمآء فـإين مقتـول       
ئـي هـذه   جي التنـانري وهي فـإن زالـت الـشمس فـأج      ، وهبت الـريح فـإين أظفـر بـالقوم        

فـإن  ، فاطرحي هـذه الكتـب يف التنـانري   ، فإن زالت الشمس ومطرت السماء  ، الكتب
 علـى مقـدار   ٍهيبفأتوا به ظلة بين ن    ، ولن تقدروا على رأسي   ، قدرمت على بدين فخذوه   

                                                        
 خـضم مل يلـق   :ومن ذلك قـول أيب العيـال   . ٣٣٤/ ١٠لسان العرب .  أي مل يِلق شيئًا إال قطعه حسامه       )١(

  .امه اللهب كأن حس... شيئًا 
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لـسمآء فعلـوا   فلمـا مطـرت ا  ،  فادفنوين فيهـا فاحفروا يل حفرةً، أربعة أذرع أو مخسة  
 قتل النفس الزكية أن يسيل الـدم حـىت يـدخل بيـت عاتكـة              آيةُ: وقالوا، ما أمرهم به  

، اا مطـري فكـان يومـ  ، فكانوا يعجبون كيف يسيل الدم حىت يدخل بيت عاتكـة       : قال
وأخذ جسده فحفروا له حفرية فوقعوا على : قال، حىت دخل بيت عاتكة    فسال الدم 

هذا قرب احلسن بـن علـي بـن أيب      ، فدلوا احلبال فأخرجوها فإذا فيها مكتوب     ، صخرة
رحم اهللا أخي كان واهللا أعلم حيث أوصـى أن يـدفن يف هـذا           : فقالت زينب ، طالب
  !! .)١(املوضع

،  أنـه يقتـل فيـسيل دمـه إىل أحجـار الزيـت             ((: لزكيةالنفس ا  وقد ورد األثر يف   
وروى أبـو الفـرج   . uرواه اإلمـام املنـصور بـاهللا        ، ))لقاتله ثلث عذاب أهـل جهـنم      

: وفاطمة بنت حممـد بـن عبـداهللا بعثتـا إىل عيـسى     ، أن زينب بنت عبداهللا  : )٢(بإسناده
 فأرسـل . نـاه إنكم قد قتلتم هذا الرجـل وقـضيتم منـه حـوائجكم فلـو أذنـتم لنـا لواري              

فو اهللا ما أمرت وال علمت فوارياه  ، ي عمي أين نلت منه    تنأما ما ذكرمتا يا بِ    : إليهما
  . يف مقطع عنقه عديلة من قطنيِشإنه ح: فقيل، فبعثتا إليه فاحتمل، راشدتني

مسعـت زينـب بنـت      :  بإسناده عن أم سلمة بنت حممد بن طلحـة قالـت           وروى
فلمـا أدخـل وجدتـه قـد تغـري لونـه وحـال حـىت         ، كان أخـي رجـل آدم    :عبداهللا تقول 

وقد أقـام يف مـصرعه يومـه    ، فأمرت بفراش فجعل حتته  ، رأيت بقية من حليته فعرفتها    
فسال دمـه  ، فسال دمه حىت استنقع حتت الفراش فأمرت بفراش ثان    ، وليلته وإىل غد  

  .اا فسال دمه وخلص من فوقها جيمعا ثالثًفحولت حتته فراش، حىت وقع باألرض

                                                        
   .٢٧١ املقاتل ص)١(
   .٢٧٥ املقتل )٢(
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وكان قتله بعد العصر ، ل رأسه إىل أيب جعفر مع ابن أيب الكرام اجلعفري   ِموح
ذكـره أبـو الفـرج مـن سـنة      ، يوم االثنني ألربع عشرة ليلـة خلـت مـن شـهر رمـضان      

  .إنه قتل عن اثنتني ومخسني سنة: وقيل،  سنة ست:وقيل، مخس وأربعني ومائة
الف ملـا ذكرنـاه مـن    وهـذا كلـه خمـ   :  وقد ذكر ذلـك    $قال السيد أبو طالب     

  .تأريخ مولده وجيب أن يكون أحدمها غري صحيح واهللا أعلم باحلقيقة
  .شهرين تزيد أياما :  باألمر وانتصابهuوكانت مدة قيامه 

 وقـف محيـد ابـن    # ودخل اجلند الظـامل لزيـارة قـرب رسـول اهللا     uوملا قتل  
 مـن أمـرك يـا     مـا رأيـت أعجـب   :بعـضهم  )١(فقال لـه ، قحطبة على الباب ومل يدخل  

مث  وتـصل إىل بـاب مـسجده   ، #محيد يضرب الناس آباط اإلبل لزيارة قرب رسـول         
فقـال  ، اآلن قتلـت ولـده مث أدخـل لزيارتـه    ، واهللا إين ألسـتحيي منـه   : فقال! ال تزوره 

  .اسكت: عيسى بن موسى
  :وإلبراهيم بن عبداهللا يرثي أخاه النفس الزكية عليهما السالم

ــاق  ــالبيض الرقــــــ ــأبكيك بــــــ   ســــــ
  

  اتر ــا مــا يــدرك الطالــب الــوِ    فــإنَّ  
  ــاس ــا أنـــ ــيض دموعوإنـــ ــا ال تفـــ   نـــ

  
ــ     ــك من ــى هال ــصم الظَّعل   هــراا وإن ق

ــربةٍ    ــاه بعـ ــي أخـ ــن يبكـ ــست كمـ   ولـ
  

  ــص ــن جيعـ ــرها مـ ــصرافْـ ــه عـ   ن مقلتـ
ــارة    ــؤادي بغـــ ــفي فـــ ــنين أشـــ   ولكـــ

  
  ــه   اجلمــرا) ٢(ب يف قطــري كتائبــها تل

  :ي املشعاروقال غالب بن عثمان اهلمداين من آل ذ  
ــا دار هي ــأعويل  يــ ــآء فــ ــت البكــ   جــ

  
ــة دثـــــــرت ودارا     ــت مرتلـــــ   حييـــــ

  
                                                        

   .٢٧٦ املقاتل ص)١(
  . جوانبها :)أ( يف )٢(
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  كــــالربد بعــــد بــــين الــــنيب قفــــارا        ع من كنفي سويقة أصبحتزباِجل
  احلـــــاملني إذا احلمالـــــة أعجـــــزت     

  
ــة وجنــــــــارا     واألكــــــــرمني أرومــــــ

  واملمطـــــرين إذا احملــــــول تتابعــــــت   
  

  ــول غـــــــزارا  درر ــداوهلا احملـــــ   ا تـــــ
  فـــــة أبـــــرزت  والذائـــــدين إذا املخا  

  
ــضارا    ــدرن حـ ــب يبتـ ــوق الكواعـ   سـ

ــة   ــت نتيلـــ ــا)١(وثبـــ ــة بعلوجهـــ   وثبـــ
  

  كانـــت علـــى ســــلفي نتيلـــة عــــارا     
ــهكت     ــاداا وتنـــــ ــت ســـــ   فتثلمـــــ

  
ــ   ــصحرمــ ــدودا حمــ ــارا )٢(نة احلــ   كبــ

ــبحت   ــت دمـــآء بـــين الـــنيب فأصـ   ولغـ
    

ــارا     ــداق واألظفـ ــا األشـ ــضبت ـ   خـ
ــث    ــديك إن مل أنبعـــ ــسقين بيـــ   ال تـــ

  
ــالً    ــة جحفــــ ــبين نتيلــــ ــرارا لــــ   جــــ

ــِل   ــضاء عرمرمـــ  جبـ ــه الفـ ــضيق بـ   اا يـ
  

   ــد ــشي الـ ــسطالًيغـ    مـــدراراكادك قـ
ــه بنيـــــ    ــصريح والحـــــق فيـــ   ات الـــ

  
  تغـــــادر يف اخلليـــــف مهـــــاراقـــــب   

   ــار عوابـــس ــل الغبـ   اخيـــرجن مـــن حلـ
  

ــاعز   ــضب األمــ ــورين يف خــ ــارا يــ   نــ
  فننـــــال يف ســـــلفي نتيلـــــة ثأرنـــــا     

  
  فيمـــــا ننـــــال ونـــــدرك األوتــــــارا     

  :اجلهينوقال أبو احلجاج   
ــسؤدد   ــدا وال ــات وذي الن   ذي املكرم

  
ــ   ــير الِنبكَ ــئ احلــصى ع ــن وط    خبــري م

ــيالً    ــسى قتـــ ــد أمـــ ع الغرقـــ ــ    يف بقيـــ
  

   الـــذي مـــن هاشـــم  باخلاشـــع الـــرب   
ــام م )٣(إذ   ــدجقــ ــد تهــ ــدين حممــ   ا بــ

  
ــت ســــيوف بــــين أبيــــه تنوشــــه     ظلــ

  :بن مصعب وقال عبداهللا  

                                                        
  .هي أم العباس بن عبد املطلب وهي بنت حبان بن كلب من اخلزرج :  نتلية)١(
  .خمضبة اخلدود ): أ( يف )٢(
  .أن ): أ( يف )٣(
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ــ    ا يبعــــث األحزانــــا  ا ووجــــد ترحــ
  

ــ   ــتةًلّســـالت دموعـــك ضـ    قـــد هجـ
  ــت دمعـــــك ســـــاكب ــاتها تأذريـــ   انـــ

  
ــين مـــ هـــالَّ     عٍبص علـــى املهـــدي وابـ

   أمــــضى وأرفــــع مِتــــحا ومكانــــا د  
  

    مثلــــهمواهللا مــــا ولــــد احلواضــــن   
ــدوانا   ــدهلا العـــ ــصادر عـــ ــي مـــ   تبغـــ

  
  ــيتوأشــــــد ــضة وأقــــــول للــــ    ناهــــ

ــان   ــد)١(ميطــــ ــاع رزُءصــــ   ه ميطانــــ
  

ــه رزٌء   ــصاب مبثلـــ ــو يـــ ــرك لـــ    لعمـــ
   :ولبعضهم  

ــه ِتقُ ــوم الثنيـــــــــــ ــوا يـــــــــــ   لـــــــــــ
  

   ــباب ــم اهللا شـــــــــــــــــ   ارحـــــــــــــــــ
   وأحــــــــــــــــساب نقيــــــــــــــــه ٍت  

  
ــ       اقـــــــــــــاتلوا عنـــــــــــــه بنيـــــــــــ

    ــري خيــــــــــــل أســــــــــــدي   هغــــــــــ
  

  ــفـــــــــر ــه النـــــــــاس طُـــــــ   ار عنـــــــ
ــنفس الزكيـــــــــــ    ــل الـــــــــ   ةقاتـــــــــ

  
ــسى    ــرمحن عيـــــــــ ــل الـــــــــ   قتـــــــــ

  . )٢(روى ذلك كله الشيخ أبو الفرج يف مقاتل الطالبيني  

                                                        
   . ٨٨٩) القاموس(كميزان من جبال املدينة :  ميطان)١(
   .٣٠٩ -٣٠٤ املقاتل )٢(
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   )١(u إبراهيم بن عبداهللا
إبراهيم بن عبـداهللا بـن احلـسن بـن احلـسن بـن علـي بـن أيب                   ، أبو احلسن :  هو

وهلـذا  ؛أبـو احلـسن  : وكل إبراهيم يف آل أيب طالـب فـإن كنيتـه   ، طالب عليهم السالم  
  : يف ولده إبراهيمuقال اإلمام املنصور باهللا 

ــا  ــا حــــــسن بقومــــــك أمجعينــــ   أبــــ
  

  ــراهيم ي ــا حــــــسن وإبــــ ــكْأبــــ   ىنــــ
  :u صفته  

، خفيـف العارضـني  ،  روي أنـه كـان سـائل اخلـدين    :uقال السيد أبو طالب   
  .)٢(ر السجود يف جبهتهقد أثَّ، حسن الوجه، أقىن األنف
  :u  من مناقبه وأحوالهٍفر طَركِْذ

 قد نشأ على الديانة والعفاف والعلم والعمل حىت بلغ أشرف خطـة       u كان  
  .وأسىن درجة
ا وإبراهيم ابـين  قد رأيت حممد: ئل فقيلس: ن أيب حيىي املدين   أن إبراهيم ب   روينا

إبراهيم بن أيب : قال؟ فأيهما كان أفضل  ، عبداهللا بن احلسن بن احلسن عليهم السالم      
وقـد كـان   ، زاهدين، عاملني، عابدين، كرميني، شريفني، واهللا لقد كانا فاضلني   : حيىي

وقـد  ،  يعرف إلبراهيم فضله   uوكان حممد   ، ويفضلهuإبراهيم يقدم أخاه حممدا     
  .)٣(مضيا شهيدين صلوات اهللا عليهما

                                                        
ــالني   ، ٦١ انظــر اإلفــادة  )١( ــبالء    ، ٤٥٠ومقاتــل الط البــدء   ، ١/٤٨األعــالم  ، ٦/٢١٨وســري أعــالم الن

 ، ١٢٩ وعمـدة الطالـب يف انـساب أىب طالـب       ))خ((وطبقـات الزيديـة      ،١/٢٣٧والـشايف    ، ٢/٨٤والتاريخ  
ــصابيح  ،١/٧٤ ودول اإلســالم للــذهيب  ــذهب   ،٤٤٥وامل ــة  ، الطــربي  ،٣/٣٠٦ومــروج ال والكامــل والبداي

  .  هـ١٤٥والنهاية يف حوادث سنة 
   .٤٥٠مقاتل الطالبني  ، ٦١ اإلفادة ص)٢(
   . ٤٤٧ املصابيح )٣(
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ا قتـل إبـراهيم بـن عبـداهللا وأنـا بالكوفـة          مـ لَ:  عن عمرو بن النـضر قـال       وروينا
أمـا واهللا لـو     : قـال ، ال: قلنـا ؟ ها هنا أحد تنكرونه   : )١(فأتيت األعمش بعد قتله فقال    

 فـإذا  - يعـين أبـا جعفـر    -ِهتِـ وقْعأصبح أهل الكوفة على مثل رأيي لسرنا حىت نـرتل بِ    
 جئـت ألبيـد خـضراءك أو تبيـد خـضرائي مبـا       :قلـت ؟  ما جآء بك يا أعمش    :قال يل 

  .)٢(#فعلت بابن رسول اهللا 
 كان جالسا مع أصحابه ذات يوم فسأل عن رجل مـن  u أن إبراهيم  وروينا

، والــساعة تركتــه يريــد أن ميــوت، هـو عليــل : فقــال لــه بعــض مــن حــضر؟ أصـحابه 
 لقد ضحكتم منها وهي :عليهما السالم فقال إبراهيم بن عبداهللا   ، فضحك القوم منه  

y‰ỳ# &:قال اهللا عز وجـل    ، عربية uθ sù $pκ�Ïù #Y‘#y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& �Ùs)Ζ tƒ … çµ tΒ$s% r'sù (̂ ] ٧٧:الكهـف[ 
  فوثب أبو عمرو بن العالء فقبل رأسه: قال،يكاد أن ينقض: مبعىن

  .)٣( مثلك فيناما كان ال نزال خبري: وقال
كان إبراهيم بن عبداهللا بن احلـسن بـن احلـسن    : عن املفضل الضيب قالوروينا  

إنـك ختـرج وتتـركين ويـضيق صـدري      : قـال ، عليهم السالم متواريا عنـدي بالبـصرة      
فاختـار منـه سـبعني     ، ا مـن الـشعر    فأخرجـت إليـه شـيئً     ، فأخرج إيل شـيئا مـن كتبـك       

ــاري ، قــصيدة ــا بــسائر اختي ــها أن ــاره   ، مث أتبعت ــارات اختي ــسبعون مــن أول االختي فال
  . )٤(والباقي اختياري

                                                        
  .هاهنا : فقال األعمش، وأنا بالكوفة ): أ( يف )١(
   .٣٨٣ مقاتل الطالني )٢(
   .٣٣٨اتل ص املق)٣(
   . ٣٣٨ومقاتل الطالبني  ، ٦٢ انظر اإلفادة )٤(
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ا وإبـراهيم كانـا   أن حممـد  : يف مقاتل الطالبيـة بإسـناده       الشيخ أبو الفرج   وروى
فجعـل إبـراهيم حيـد    ، رد رأسـها فوردت إبل حممد فيها ناقـة شـرود ال يـ        ، عند أبيهما 
: قـال ؟ فإن فعلت : قال، اهكأن نفسك حتدثك بأنك راد     :فقال له حممد  ، النظر إليها 
فجعـل ينظـر إليهـا ويـستتر باإلبـل حـىت إذا أمكنتـه جاءهـا              : ل إبـراهيم  فقا، فهي لك 

فأقبل على حممـد  ، غابت عن عني أبيه )١(وأخذ بذنبها فاحتملته وأدبرت متحص حىت  
اره حـىت وقـف عليهمـا     بـإز  مث أقبـل مـشتمالً     فمكـث هونـا   ، ضت أخاك  عر :وقال له 

فألقى ذنبها وقد انقطـع يف      : قال؟ زعمت أنك حابسها  ؟ رأيتكيف  : فقال له حممد  
  .)٢(ما أعذر من جآء ذا: وقال، يده

وأهله ومحلهم وحبسهم علـيهم الـسالم        له يف مقاتل الطالبية يذكر أباه      وروى
  :من املدينة إىل أيب جعفر امللقب باملنصور

ــ ــ لـــ ــرا نــــاؤوك أو قَالــــدار إمــ   وابــ
  

  ـلقفــــار وأهــــ امنــــةَ الدكركْــــمــــا ِذ  
ــ    ــ بلـــــون كأنـــــه الع   شيبــــ   بطُـــ

  
ــ        ـإال ســـــفاها وقـــــد تفرعـــــك الـــ

  ــبون إذْ د ــك احلاســـ ــسبوا )٣( لـــ   حـــ
  

  ــر ــن ِســ وم ــدنيك مخــسون م ــا ع    كم
  إليـــــــك الـــــــشباب ينقلـــــــب   وال  

  
ــفَ   ــه  دعــ ــست لــ ــشباب لــ ــر الــ    ذكــ

  ســــــــادي فالقلــــــــب منــــــــشعبِو  
  

  إين عـــرتين اهلمـــوم واحتـــضر اهلـــم     
ــ   ــدب  تـــــ ــره حــــ ــدهر بظهــــ    لــــ

  
ــ  واســـ     ـتمرح النـــاس للـــشقاء وخلفـ

  وحيتويـــــــه الكـــــــرام إن شـــــــربوا    
  

ــه    ــام بــــ ــستعذب اللئــــ ــرج يــــ   أعــــ
ــ   بـــــ     دبا بـــــه مـــــن قيـــــودهم نـــ

  
ــاك وظُ    ــيبة هنـ ــدت شـ ــسي فـ ــونفـ   نبـ

                                                          
  .حىت إذا ): أ( يف )١(
   .٣١٦ مقاتل الطالبني )٢(
  .أو ): أ( يف )٣(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٤ 

ــيهم إلٌّ    وال نـــــــسبروقـــــــب فـــــ
  

  الغـــــر مـــــن بنيـــــه فمـــــا والــــسادة   
ــم   ــر حلـــــ ــوبـــــ ــه حـــــ   بس يزينـــــ

  
ــا ِح   ــيـ ــن قلَـ ــضمنت مـ ــا تـ ــد مـ    القيـ

  بر عــــــنك بــــــيض عقائــــــلٌ ـــــــ  
  

ــات مــــن الفــــواطم أخلــــص        ـوأمهــ
ــ   ــ )١(رشهتــ   بضفيــــك املــــأثورة القُــ

  
ــه ومل    ــد اإللــ ــذاري عنــ ــف اعتــ   كيــ

ــب     ــصريح تنتجـــ ــات الـــ ــا بنـــ   فيهـــ
  

ــ       غـــــــــارة ململمـــــــــةً  دومل أقُـــــــ
ــ   ــ ـــــــ ــا أِســــــ   بر ذُةٌنسمر وفيهــــــ

  
ــل الــــ     ــاد واألســ ــسابقات اجليــ   ـوالــ

ــ   ــوا ــ ــذي اجتلبـ ــصاع الـ ــل الـ   ط بكيـ
  

ــ    ــىت تــ ــ  فِّوحــ ــين نتيلــــة بالقــ   ـسى بــ
ــصفودة ســـلب        يف القيـــد أســـرى مـ

  
ــتالً    ــل قـــ ــذي بالقتـــ ــري الـــ    وباألســـ

ــذي ِعــــــ    ــ ٍةرس كــــ ــه جــــ   بر بــــ
  

   الرســـول أمحـــد يف النـــا  أصـــبح آلُ  
ــصبوا    ــة نــــ ــن أمــــ ــل مــــ   وأي حبــــ

  
ــا ج بؤســــ      أكفهــــمتنــــا هلــــم مــ

   ــرب ــده الكـــ ــاق عقـــ ــد مبيثـــ   )٢(شـــ
  

ــٍد   ــه  وأي عهـــ ــك بـــ ــانوا املليـــ    خـــ
  وله يف زوجتها يف مقاتل الطالبية قوروي له أيض:  

هإليك وأنت الشخص ينعم صاحب       ــشو ــر تــ ــت بكــ ــا بنــ ــي يــ   قيأمل تعلمــ
  ــ   هلـــد   ه مـــن الـــصخر املنيـــف ذوائبـ

  
  لِّوعما لـو نـيط بالـصخر مـن           قت  جـوى  

  ــالح وي ــعســ ــت توببــ ــاِنج فباتــ   هبــ
  

ــالً   ــجيعه رأت رجــ ــاب ضــ ــني الركــ    بــ
  ــرمي ــكــــ ــوه وتالعبــــ   ه فتــــــدنو حنــــ

  
  ــصد ــم أتـــــ ــستحيي وتعلـــــ ــه وتـــــ   نـــــ

  ــب ــا خطــ ــديدومل يقلنــ ــالُكَ ت شــ   هبــ
  

   قُِلقْــــــفــــــسالنا عنــــــها ومل ن رــــــباه  
  

                                                        
  .تشتهر ): أ( يف )١(
   .٢٢٨ املقاتل ص)٢(
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ــ   )١(هه وخمالبــــــإذا اشــــــتبكت أنيابــــ

  
        عجـاريف فيهـا عـن هـوى الـنفس زاجـر  

  : ومدة انتصابه لألمرuبيعته   
ا إىل أخيــه الــنفس الزكيــة عليهمــا   يف البــصرة قــد خــرج إليهــا داعيــ uكــان 

، فيها حىت ظهرت دعوة أخيـه باملدينـة فـأظهر هـو الـدعاء إليـه        ا  فأقام متواري ، السالم
وأخـذ البيعـة ألخيـه    ، وذلك ليلة اإلثنني غرة شهر رمضان سنة مخس وأربعني ومائـة        

وقام باألمر هناك على خالفتـه حـىت ورد عليـه نعيـه أول يـوم         ، واستوىل على البصرة  
 صالة العيـد فـصلى     وهو يريد أن يصلي بالناس    ، من شوال سنة مخس وأربعني ومائة     

  :مث أنشأ يقول متمثال، uم مث رقى املنرب واختطب ونعى إىل الناس أخاه حممدا 
  عــا ِجيفجــع مبثلــك يف الــدنيا فقــد فُ   

  
ـــ  أبــا املُ    ري الفــوارس م   ننـــازل يــا خـــ

  اهللا يعلــــــــم أين لــــــــو خــــــــشيتهم    أو أوجس القلب من خوف هلم جزعا  
ــوت مجيعــ    ــىت من ــا ح ــيش مع   )٢(ا أو نع

  
ــوه ومل أُمل يق   ــتلــ ــي لَمِلســ ــ أخــ   مهــ

اللـهم إن كنـت تعلـم أن حممـدا إمنـا      :  على املنرب أن قـال   uوكان من كالمه      
، فارمحـه واغفـر لـه   ، ا حلقـك و إيثـار  ، ا هلذه النكتة السوداء   ونفي، خرج غضبا لدينك  
  واجعل اآلخرة خري ـ  ، ا ومنقلبـا يف الـدنيا     ا مردِرمث جبريقـه وتـردد الكـالم يف فيـه       ض 

  . )٣(ا وبكى الناسانتحب باكيف
واختـصت املعتزلـة بـه مـع      ، ا نزل بايعه علمـآء البـصرة وعبادهـا وزهادهـا          مولَ

واألهــواز ،فاســتوىل علــى واســط وأعماهلــا، وتولــوا أعمالــه، الزيديـة والزمــوا جملــسه 
وكتـب  ، ا ويكاتبـه وكـان أبـو حنيفـة يـدعو إليـه سـر        ، وعلى أعمال فارس  ، وكورها

                                                        
   .٣١٦ املقاتل )١(
   .٣٤٢مقاتل الطالبني  ، ٦٢ اإلفادة )٢(
   .٦٣واإلفادة  ، ٣٤٢ املقاتل ص)٣(
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ك اهللا بآل عيسى بن موسـى وأصـحابه فـال تـسر فـيهم سـرية أبيـك يف             إذا أظفر : إليه
ألن القـوم مل  ؛ أهل اجلمل فإنه مل يقتل املدبر ومل جيهز على اجلريح ومل يغنم األموال            

فإنـه ذفـف علـى اجلـريح وقـسم      ،  فـيهم سـريته يـوم صـفني        رولكـن سِـ   ، تكن هلم فئة  
فكتـب أبـو جعفـر إىل    ، ر بكتابهفظفر أبو جعف. ألن أهل الشام كان هلم فئة    ؛ الغنيمة

 :عـيم قـال أبـو ن   ،عيسى بن موسى وهو على الكوفة يأمره حبمل أيب حنيفة إىل بغداد   
ه راكبــا يريــد وداع عيــسى بــن  فغــدوت إليــه أريــده ولقيتــ  وهــو راوي هــذه القــصة

قي ا شربة فمات وهو ابن سبعني سـنة وكـان مولـده سـنة            فقدم بغداد فس  ، موسى
  . )١(مثانني

بن عبـداهللا بـن احلـسن بـن      شعبة فسألوه عن إبراهيم    ا جآؤا إىل   أن قوم  يناورو
وتسألونين ، تسألونين عن إبراهيم وعن القيام معه    : فقال شعبة ، احلسن عليهم السالم  

وروي ، )٢( الـصغرى  واهللا هلـو عنـدي بـدرu       قام به إبراهيم بن رسول اهللا        عن أمرٍ 
 إبراهيم أنه ملا جآءه قتل   : ا رمحه اهللا  عنه أيض  u لقد بكـى أهـل الـسمآء علـى        :  قال

  . )٣(إن كان من الدين لبمكان؛ قتل إبراهيم بن عبداهللا عليهما السالم
ا مـ كِر وكان يل م-سألت أبا حنيفة :  عن إبراهيم بن سويد احلنفي قال      وروينا

أيهمـا أحـب   :  فقلـت -أيام إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلـسن علـيهم الـسالم         
فقـال غـزوة بعـد حجـة        ؟ أو احلج ، اخلروج إىل هذا الرجل   : د حجة اإلسالم  إليك بع 

  .) ٤(اإلسالم أفضل من مخسني حجة

                                                        
  .٦٣ادة  اإلف)١(
   .٤٥٣ املصابيح )٢(
  .٤٥٣ املصابيح )٣( 
   .٣٧٨ مقاتل الطالبني )٤(
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، سـلمه إيلَّ : بعـض أصـحابه    أليب جعفـر فقـال لـه   أخذ عـامالً : u أنه  وروي
ال حاجـة يل يف    : فقـال ، أعذبه ليخرج املال الـذي عنـده      : قال؟ وما تصنع به  : قال له 

  . )١(عذابمال ال يستخرج إال بال
θ#) & :عـن املنـرب   مـىت أراد أن يـرتل     : وكان يقـول   à) ¨? $#uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãèy_ö� è? ÏµŠ Ïù ’ n<Î) 

«!$# ( §Ν èO 4†̄û uθè? ‘≅ ä. <§ øÿ tΡ $̈Β ôMt6|¡Ÿ2 öΝ èδuρ Ÿω tβθãΚ n=ôàãƒ ^] ـ  ، ]١٨٢:البقـرةا وهـو   وقال يوم
، ء بأبنــائهماللــهم إن ذكـرت اليـوم أبنـآء بأبـائهم وأبـآ     ((: علـى املنـرب بعـد مـا خطـب     

احفـظ ذريـة   ،  يا حافظ األبآء يف األبناء واألبنآء يف األبآء#فاذكرنا عندك مبحمد    
  . )٢( فارتج املصلى بالبكاء))نبيك

    فظفـر  ؛ ي بعض أعمـال فـارس أليب جعفـر   ِلوكان حممد بن عطية موىل باهلة و
: القـ ، آهللا: قـال ، ال: قـال ؟ هـل عنـدك مـال   : فقـال لـه  ،  ومحلوه إليه  uبه أصحابه   

ليس هذا من رجال    : فخرج ابن عطية وهو يقول بالفارسية     ؛ خلوا سبيله : فقال، آهللا
، أيب جعفر يعين أنه كان ينبغي أن ال يقتصر منه على اليمني وأن يستخرج منه املـال             

  . )٣(وأن احملق الذي يراعي أمر الدين ال يقاوم املبطل الذي ال يبايل مبا يقدم عليه
يـا ابـن رسـول اهللا إنـا قـوم مـن غـري        : ضياع فقـالوا وأتاه قـوم مـن أصـحاب الـ        

مـن  : فقـال ، وقـد أتينـاك مبـال فاسـتعن بـه      ،  علينا عقد وال وآلء    وليس ألحدٍ ، العرب
 إن هي إال سرية علي أو :وكان يقول!  أخاه فأما أن آخذه فال نِعيلْكان عنده مال فَ   

  . )٤(النار

                                                        
   .٣٣٤مقاتل الطالبني  ، ٦٦ اإلفادة )١(
  . ٣٣٧ومقاتل الطالبني  ،٦٧اإلفادة  )٢(
  . ٣٣٢ومقاتل الطالبني ، ٦٧اإلفادة  )٣(
   .٣٣٣ومقاتل الطالبني ، ٦٧ اإلفادة )٤(
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 ت مجيـع مـا يطلـب العبـاد     أيها النـاس إين وجـد     : ا على املنرب فقال   وخطب يوم
فكـل منطـق لـيس    ، والسكوت، والنظر، يف املنطق: من جسيم اخلري عنداهللا يف ثالث   

 فهو لغو  فيه ذكر  ،      وكل نظر ليس فيه اعتبار   ، وكل سكوت ليس فيه فكر فهو سهو
ووسـعه  ، اوسـكوته تفكـر  ، اونظـره اعتبـار   ،فطوىب ملن كان منطقه ذكـرا  ، فهو غفلة 

  .)١(فعجب الناس من كالمه، م املسلمون منهِلوس، يئتهوبكى على خط ،بيته
 هلـؤآلء  وروي أنه أرسل إىل عبد احلميـد بـن الحـق بأنـه بلغـين أن عنـدك مـاالً         

إن ظهـر   : وقـال ، آهللا فخلوا سبيله  : قال، آهللا: قال، ما هلم عندي مال   : فقال، الظلمة
٢(اأن هلم عندك ماال عددتك كذاب(.  

رزباين أن مجاعة من الزيدية دخلوا علىه فنـالوا   شيبة كاتب مسعود امل  وحكى
وأدخلـوين إىل إبـراهيم فرأيـت الكراهـة     ،  هات ما عندك من مال الظلمة  :وقالوا، منه

فاستحلفين فحلفت فخلى سبيلي فكنت أسـال عنـه بعـد ذلـك وأدعـو لـه        ، يف وجهه 
  .  )٣(حىت اين مسعود عن ذلك

أفعالـه وقتلـه آل الرسـول    ونعى علـى أيب جعفـر      ،  الناس uوروي أنه خطب    
فـأبلغ يف  ، وظلمه الناس وأخذه األموال ووضعها يف غـري مواضـعها   ، صلى اهللا عليهم  

ويزيـد بـن   ، ورقـت لكالمـه قلـوم فاتبعـه عبـاد بـن العـوام            ، القول حىت أبكى الناس   
  .وشعبة بن احلجاج وبايعوه، وهشيم بن بشري، هارون

مـا اتقيـت اهللا حيـث    :ة فقلـت لـه  جئت إىل أيب حنيف  : قال أبو إسحاق الفزاري   
 تـلُ قَ: فقـال يل ! تـل أفتيت أخي يف اخلروج مع إبراهيم بـن عبـداهللا بـن حـسن حـىت قُ               

                                                        
   .٣٣٦ومقاتل الطالبني ، ٦٨ اإلفادة )١(
   .٣٣٣ومقاتل الطالبني ، ٦٧ اإلفادة )٢(
   .٣٣٤ومقاتل الطالبني  ، ٦٨ -٦٧ اإلفادة )٣(
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ن وشـهادته مـع إبـراهيم خـري لـه مـ      ، أخيك حيث قتل يعـادل قتلـه لـو قتـل يـوم بـدر        
  .) ١(ودائع كانت للناس عندي: قال؟ فما منعك أنت من ذلك: قلت! احلياة

ا أمــا إين لــو كنــت بــصري ؟ قعــدكمــا ي: إليــه ويقــول و كــان األعمــش يــدعو 
وحنن نذكر ، ونقلة األحاديث،  نفر كثري من أهل العلم     uوخرج معه   . )٢(خلرجت

هـارون ابـن   : فمنـهم  )٣(منهم بعض من ذكره الشيخ أبـو الفـرج يف مقاتـل الطـالبيني        
مسلم : ومنهم، معاذ بن معاذ بن نصر العنربي: ومنهم، اه واسطًوكان قد والّ،سعد

رميـت يف هـؤالء     : قـال .  العـوام بـن حوشـب      :ومنـهم  ،واألصبغ بن زيـد   ، بن سعيد 
ا مــا ســرين أين رميــت ــا أهــل بــدر  ســهم  بثمانيــة عــشر-املــسودة:  يعــين-وم القــ

ا ا واقفًـ  رأيـت هـشيم  :قال بعضهم،  هشيم:ومنهم، وأسامة بن زيد البجلي   ! مكام
 :ومنـهم ،  وقفه قط إال شجاع جمتمع القلبا يف وقعة واقعناها القوم ال واهللا ما   موقفً

  .وقتال يف املعركة وابنه معاوية،احلجاج أخو هشيم
مسعت أبا حنيفة وهـو قـائم    : وروى الشيخ أبو الفرج بإسناده عن بعضهم قال       

على درجته ور٤(اخرجا: فقال،  يستفتيانه يف اخلروج مع إبراهيمِنالَج( .  
 وروى أيض   كـان أبـو حنيفـة جيهـر يف أمـر      : ذيل قـال  فـر بـن اهلـ     ا بإسناده عن ز

  إبراهيم جهـر واهللا مـا أنـت مبنتـه حـىت نـؤتى فتوضـع يف أعناقنـا        : فقلـت لـه  ، اا شـديد
  .احلبال 

                                                        
   .٣٦٤ومقاتل الطالبني  ، ٦٦ اإلفادة )١(
   .٣٦٦ مقاتل الطالبني )٢(
   .٣٥٤ مقاتل الطلبني )٣(
   . ٣٦٥ مقاتل الطالبني )٤(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ١٠ 

أبـو العـوام    : ومنـهم ، عباد بن منصور واستقضاه إبراهيم علـى البـصرة         :ومنهم
  .عمران من أصحاب احلسن البصري: القطان وامسه

، مان الطويل خرج هـذا الرجـل وقعـدمت عنـه    قلت لعث : وروي عن بعضهم قال   
أبـا صـاحل أحـب أن التفـشي     يـا  : فلما قتل إبراهيم قال يل؟  غريناوهل أخرجه : فقال

وعيسى ابن يونس  ، وفطر بن خليفة  ،  أبو داود الطهوي   :ومنهم، علي ذلك احلديث  
ه علـى ثالمثائـة وشـهد معـ     )١(دهوابن سويد قو، وابن جنادة، بن أيب إسحاق اهلمداين 

، سلم احلـذاء  : وشهد معه من أصحاب زيد بن علي عليهما السالم ثالثة         ،  )٢(بامخرا
وقد روى ،وكان محزة من أفرس الناس ، وخليفة بن حسان  ، ومحزة بن عطاء التركي   

ــن حممــد    ــيهم    ،عــن زيــد بــن علــي وجعفــر ب ــرواة عــن أهــل البيــت عل وهــو أحــد ال
 :ومنـهم ، ريـدة األسـدي   ب: ومنـهم ، وخليفة بن حسان  ،وكذلك سلم احلذاء  ،السالم

وكـان  ، وحنـبص ، مؤمل بن إمساعيل :ومن أصحاب سفيان  ، عبداهللا بن جعفر املديين   
   :وفيه يقول الشاعر، حنبص هذا جليل القدر

ــصة   ــهم حنابـ ــومي كلـ ــا ليـــت قـ    )٣(يـ
وقـد ذكـر   ،  احلـديث الـذين شـهروا بـذلك     العلم ونقلـةِ   فهؤالء من وجوه أهلِ    

  .وى من البصرة على مائة ألفوروي أن ديوانه انط. سواهم أيضا
u وروى السيد أبو طالـب      

بعـث أبـو جعفـر إىل البـصرة املعـروف          : قـال  )٤(
   فه أحـوال إبـراهيم   بأيب سيف موىل اجلعفري ليتحسس له ويعرu،    فلمـا رجـع إليـه 

                                                        
  . أي جعله قائدا )١(
   .٣١٦معدم البلدان ص.  فرسخا ١٧ينهما موضع بني الكوفة وواسط ب:  بامخرا)٢(
   .٣٨٣ -٣٨٢ مقاتل الطالبني )٣(
   .٦٤ اإلفادة )٤(
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رأيتهما يـدخالن  : فقال؟ اقر الورطَمو، حالكيف رأيت بشري الر: قال له أبو جعفر 
ل به حمفقال ما كنت أرى أن الصوم أبقى منهما ما ي. يهما السالحإىل إبراهيم وعل  

  .السالح
ــصرة    ــال الب ــت م ــه وجــد يف بي ــف درهــم  وروي أن ــف أل ــك يف  ، أل ــرق ذل فف

فكـانوا إذا قـال هلـم أصـحاب أيب       ،افأصاب كل رجل منهم مخـسني درمهًـ       ، عسكره
  .) ١(اجلنةمخسون و :ا فكانوا يقولونعطآؤنا ألفان وعطآؤكم مخسون درمهً:جعفر

الهعم u :  
ووىل ، وبيـت املـال سـفيان بـن أيب واصـل     ، ى قضاء البصرة عباد بن منصور ولَّ

فخرج إليها وطرد ، ووىل املغرية بن الفزع األهواز    ،ا وأعماهلا هارون بن سعد واسطً   
وأنفذ أبـو جعفـر خبـازم بـن خزميـة مـع أربعـة          . أصحاب أيب جعفر عنها ومتكن منها     

uملغرية وهزمه ذكره السيد أبو طالب أآلف رجل فحاربه ا
)٢( .  

  :u مقتله وموضع قبره
ز أبـو جعفـر عيـسى    جهـ ، ملا انتظم أمره وقويت شوكته وعال يف اآلفاق صـيته     

 uفلمـا بلـغ إبـراهيم     ، العـساكر الكثيفـة الظاملـة      )٣(وغريه من القـواد يف     ابن موسى 
فـأىب  ، قوف يف البـصرة فأشار عليه بعـض أصـحابه بـالو   ، انفصاهلم أمجع للمسري إليهم 

 فالتقوا، ابنه احلسن بن إبراهيم عليهما السالم   : واستخلف على البصرة  ،وسار حنوهم 
 أبـا جعفـر   تيـ بد لنـا عـسكرا لن  رفقال ج، اده بعض قوu  ببامخرا وجآء إىل إبراهيم     

                                                        
   .٣٢٤ومقاتل الطالبني  ،٦٨ اإلفادة )١(
   .٦٩ اإلفادة )٢(
  .والعساكر ): أ( يف )٣(
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فخــرج ، إين أكــره البيــات: فقـال ، فنقتلـه يف خلــف عــسكره ونـنقض هــذه اجلمــوع  
  . تريد امللك وتكره البيات:لبعضهم وهو يقو

  : وقال بعض شعرائه خياطب أبا جعفر
  أبـــــــرز فقـــــــد القيتـــــــه زكيـــــــا   

  
ــا    ــده عليـــــ ــدعو جـــــ ــيض يـــــ   أبـــــ

ــده مـــــــــن أمـــــــــه النبيـــــــــا        وجـــــــ
ه السالم ببامخرا عسكره فجعل على ميمنته عيسى بن زيد بن علي عليهم    يورتب عل   

ا  ليـف تـشبه  وكـان محائـل سـيفه مـن    ، السالم وعلى ميسرته لبيد بن بـرد اليـشكري    
  :  ميازحهuفقال إبراهيم ، وكان حتته فرس أبلق، بعمار بن ياسر رمحه اهللا

ــق    ــرفن األبلــــ ــت ليعــــ ــئن هربــــ   ولــــ
  

ــال أراك مقــــــاتال      ــا القتــــــال فــــ   ًأمــــ
 uوكـان مجلـة عـسكره       ،  يف القلب يف الفقهـاء والعلمـاء وأهـل البـصائر           uوهو    

 يف أصـحاب  الًزمية أو فوقع القتال فكانت اهل   ، أحد عشر ألف راجل وسبعمائة فارس     
     ب جنائبه للهرب ومحل امرأتيه على النجائب ومـا بقـي       أيب جعفر حىت بلغه العلم فقر

ــتح طائــل ــة فــيمن اــزم  ،دون الف ــن قحطب ــد ب ــابين ســليمان مــن  فمــر، واــزم محي  ب
ليس هذا مـن عاداتـك   : فقاال، اد وقد نزال عن فرسيهما مستسلمني للموت     كبارالقو
أمـر  ؛  ما نزل م من القتل   uفلما رأى إبراهيم    ، ما بقي قتال    اجنوا :فقال، يا محيد 

فعطفـوا عليهـا وحققـوا    ، فلمـا رأوا أعـالم امليمنـة رافعـة ظنوهـا هزميـة          ،  الرايـات  برد
، فازمت امليمنة وجنى عيسى بن زيد عليهما السالم ملا أفـرده النـاس      ، فكانت اهلزمية 

واشــتد القتــال حــىت إذا كــان آخــر  ، رة يف القلــب وثبتــت امليــس uوثبــت إبــراهيم 
فـاعتنق فرســه  ،  فجـآء ســهم فوقـع يف رأســه   املغفــر مـن شــدة احلـرu  رفـع  ؛ النـهار 

.tβ%x & :وأخذه بشري الرحال إىل حجره وهـو يقـول        ، واحتوشته الزيدية وأنزلوه   uρ ã� øΒ r& 
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«!$# #Y‘y‰s% #·‘ρ ß‰ø) ¨Β ^]ــل   ،]٨٣:األحــزاب ــه أصــحابه حــىت كــانوا ســورا مث  ســور وأحــاط ب
 اجلـيش وصـدموهم بـه صـدمةً       ومجعوا  ؟ وحيكم على ما هؤالء    :فقال عيسى  ،احلديد

    حـال رمحـه   واحدة ففضوهم وإذا هو يف أوساطهم فحزوا رأسه وقتلوا عنده بشري الر
  .ودفن بدنه ببامخرا، واحتزوا رأسه وأمروا به إىل أيب جعفر، اهللا

فجعلـوا يـضاربون    ،عمائـة  مـع إبـراهيم أرب  رب قـال صـ   :وروى الشيخ أبو الفرج   
ا إال أن جعلـك شـهيد  ا فـأىب اهللا  كًِلفجعلوا يقولون أردنا أن جنعلك م، دونه حىت قتل  
  .حىت قتلوا معه

 إين ألنظـر إليـه   : فقـال ؟ كيـف فعـل إبـراهيم   : ا عن بعضهم ملا سئل وروي أيض
ــوقــد و ،ا علــى دآبــة حممــد بــن يزيــد ينظــر إىل أصــحاب عيــسى  واقفًــ وه ومنحــوه لَّ
 قبـاء  uوعلـى إبـراهيم   ،رى وأصحابه يقتلومقَهونكص عيسى برايته القَ  ، افهمأكت
زفحلَّ؛ فأتاه احلني ، در    أزرار القباء فسال الز على ثدييه  )١(د حىت صار  ر ،ر عن وحس
فأصيب يف لبته  ، فأتته نشابة عائرة  ، تهلب ،   راجعـا فأطافـت بـه       فرأيته اعتنق فرسه وكر 

  . )٢(الزيدية
 uإبراهيم : ملا كان يوم خروجه يعين: يف خرب عن املفضل الضيب قالوروينا 

          م       خرجت معه فأتى دار جعفـر بـن سـليمان فأمنـهم وخـرج إليـه صـبيان مـن صـبيا
وسـفكوا بغـري   ، ا وإلينا غري أن آباءهم قطعـوا أرحامنـا وابتـزوا أمرنـا          هؤالء من : فقال

  :مث أنشد، حق دمآءنا
ــا ســـــــوإنَّ ــ مـــــــن العةًر بنـــــ   قلَـــــ
  

ــالً   ــا بـــــــين عممهـــــ   نـــــــا ظالمتنـــــ
  

                                                        
  . سال ): ج( يف )١(
   .٣٤٨ -٣٤٧ املقاتل ص)٢(
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ــــــتغمز١(نــــــق أنــــــسابنا مــــــن الر(  

   
ــسيوف وال    ــل الـــــ ــثلكم حتمـــــ   ملـــــ

  ــز ــ  عــــ ــشر صــــ   قد عزيــــــز ومعــــ
  

   إىليـــــــــــتممنـــــــــــى إذا انتإىن ُأل  
  تكحـــــل يـــــوم اهليـــــاج بـــــالزرق     

  
ــهم    ــأن أعينــــ ــباط كــــ ــيض ســــ   بــــ

هـذه  : قـال ؟ فمـن قائلـها  ! ما أفحل هـذه األبيـات وأحـسنها   ، يابن رسول اهللا  : فقلت  
،  أيام صـفني uل ا علي ومتثّ، األبيات قاهلا ضرار بن اخلطاب الفهري يوم اخلندق 

، وحنـن اليـوم   ،وحيىي بن زيد يوم اجلوزجـان      ،وزيد يوم السبخة   ،واحلسني يوم الطف  
  . )٢(له بأبيات ما متثل ا إال قتيلرت له من متثُّفتطي: قال

  :)٣(ًرا أنشأ يقول متمثال أنه ملا انتهى بالقرب من بامخuويف أخباره 
ــر ــدا أمــــ ــل خالــــ ــم لنقتــــ   ا كالهلــــ

  
  نبــت ــين ربيعـــــة أزمعـــــوا  ئـــ    أن بـــ

    ــعي ــوم س ــسعى الق ــأري وي ــداث   ا جاه
  

ــ   ــاحبِصإن يقتلـــــوين ال تـــ   هم أرمـــ
    ــي ــل الكمــ ــازل البطــ ــاِروأنــ   دا احلــ

  
ــضيقه     ــدت ب ــق وإن رص ــي الطري   أرم

؟ ملـن هـذه األبيـات   ،  فـداك اهللا جعلـين :  فقلـت لـه  :قال املفضل الضيب راوي احلديث     
  فيه قـيس  تيِقوهو اليوم الذي لَ   ، متثل ا يوم شعب جبلة    ،لألحوص بن كالب  : قال
امتيم.  

، فقتل مـن أصـحابه وقتـل مـن القـوم          ، وأقبلت عساكر أيب جعفر   : قال املفضل 
  :وكشفت ميمنته والقلب فتمثل،وكاد أن يكون له الظفر

ــائم  ــوم إذ أنــــت نــ ــه النــ ع منــ ــ   ومتنــ
  

ــ    ٤( يبيــت بــوتره   ذي وتــرٍ  كــلُّ ىأب(  
  

                                                        
   .١٠/١٢٦ب لسان العر. تراب يف املاد من القذى وحنوه :  الرنق)١(
  .٣٧٣املقاتل ص) ٢(
   .٤٥٠ -٤٤٨ ينظر املصابيح )٣(
  .لوتره ): أ( يف )٤(
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   الـــشكائمرد يف أفـــواههنجـــعلــى الْ 
  

ــرام تروحـــــوا      ــول لفتيـــــان كـــ   أقـــ
  ومـــــن يــر ــوائمم ال تتختـــ ــه اللـــ   بعـــ

  
  ى ال خـزي بعـدها     يحفة من ي  وا وقْ فُِق  

تباشر احلرب بنفسك -جعلت فداك :فقلت له  ،فطعن رجال وطعنه آخر    ،مث كر :قال  
كأن عويقا أخا بين فـزارة   ،إليك عين يا أخا بين ضبة    :فقال يل ! والعسكر منوط بك  
  :فأنشد ،ينظر يف يومنا هذا

ــثُ ــقامأحاديــــــ ــس وأســــــ   ها نفــــــ
  

ــلَأَ   ــعادتمــــــــ ــا وإملام ســــــــ   هــــــــ
ــا    ــد أعمامهــــــ ــاول يف اــــــ   تطــــــ

  
ــك     ــين مالــــــ ــن بــــــ ــة مــــــ   ميانيــــــ

ــا أفْ   ــا ذام ــــــ ــها وــــــ ــانــــــ   هــــــ
  

  ــرد ــةنـــــــــ ــة مفلولـــــــــ    الكتيبـــــــــ
ــوادثَ    ــرد احلــــــــ ــا أيامتــــــــ   هــــــــ

  
ــا أوإنّ   ــلَ لنـــــــ ــةصـــــــ    جرثومـــــــ

  .وجاءه سهم عائر فشغله عين:قال  
  كنـت مـع إبـراهيم      :قـال  ،اوروى املفضل أيضu  فقـال يل   ،ا يـوم قتـل    واقفًـ: 

  :فأنشدته ،حركين بشيء
ــال   ــت حــ ــا أنــ ــسري إمنــ ــدت بــ   أجــ

  م
ــدما    ــزارة بعـــ ــاهي فـــ ــا النـــ   أال أيهـــ

ــائم    ــوم إذ أنــــت نــ ــه النــ ع منــ ــ   ومتنــ
  

ــت بــــوتره      ــل ذي وتــــر يبيــ   أىب كــ
  ]فــواههن الــشكائم علــى اجلــرد يف أ   

  
  ]ــرام ترو ــان كـــ ــواأقـــــول لفتيـــ   حـــ

  ــوائمومـــــن ي ــه اللـــ ــرم ال تتبعـــ   ختـــ
  

  قفــوا وقفــة مــن حيــىي ال خــزي بعــده   
؟ أو غـري ذلـك  : فقلـت ، فانتبهت ونـدمت علـى إنـشادي إياهـا    ، هأعد: فقال يل : قال  
  .فكان آخر العهد به صلوات اهللا عليه، فأعدت، بل أعد. ال: فقال

كان إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن :  ابراهيم اجلعفري قالعن جعفر بنوروينا 
وقـد  - مـن الزيديـة    فـسمع رجـالً   ) ببـا مخـرا   (بن احلسن عليهم الـسالم يقاتـل الطغـاة          
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فقـال لـه    ، خذها إليك وأنـا الغـالم احلـداد       : وقال،  من القوم على رأسه    ضرب رجالً 
ــيب اهللا[فــإن ، يأنــا الغــالم العلــو:قــل؟ أنــا الغــالم احلــداد:  مل قلــت:uإبــراهيم  ] ن
 & :يقول uإبراهيم yϑ sù Í_yèÎ6s? … çµ ¯ΡÎ* sù Íh_ÏΒ (̂] لكـم  ، فأنتم منا وحنـن مـنكم     ، ]٣٦:ابـراهيم

  . )١(ما لنا وعليكم ما علينا
وروى الشيخ أبو الفـرج بإسـناده عـن أيب الكـرام اجلعفـري أنـه شـهد األقطـع                  

فقـال  . هيم يف خمـاليت هذا وحياتك رأس إبرا : فقال، موىل عيسى بن موسى وقد أتاه     
وإن مل يكـن  ،  اذهب فانظر فـإن كـان رأسـه فـاحلف يل بـالطالق حـىت أصـدقك              :له

ويلــك كيــف : فقلــت، فأخرجــه خيــتلج خـده ، أرنيــه: فأتيتــه فقلـت ، رأسـه فاســكت 
 عليـه أصـحابه يقبلـون يديـه         فأكـب ، رعقـال أتتـه نـشابة فأصـابته فـص         ؟ وصلت إليـه  

، تلـون حولـه ال يبـالون      قْوجعـل أصـحابه ي    ، فعلمت أنه هو فعلمـت مكانـه      ، ورجليه
مث أمـر  ، فأتيت عيسى فأخربتـه فنـادى باألمـان   : قال، فلما قتلوا أتيته فاحتززت رأسه    

  :بني يدي أيب جعفر متثل وملا وضع رأسه،  إىل أيب جعفر الدوانيقي$برأسه 
ــ ــر عينـ ــا قـ ــسافركمـ   )٢(ا باإليـــاب املـ

  
ــتقر ــا النــوى      ــت عــصاها واس   فألق

كنت بالكوفة فرأيـت فـل عيـسى    : ا عن احلسن بن حفص قالبو الفرج أيض  وروى أ   
    ار كان الليل رأيت فيما يرى النـائم كـأنَّ    فلما، ابن موسى وقد دخل ا حيملـه   نعـش

وأيقظـين   :قـال ؟ من لنا من بعـدك يـا إبـراهيم         :رجال يصعدونه إىل السمآء ويقولون    
فـال واهللا مـا    ،على باب أيب جعفـر   امسع التكبري    :فقال ؟مالك :أخي من نومي فقلت   

  . )٣(وإذا اخلرب قد جاء بقتل إبراهيم، كربوا باطالً
                                                        

   .١٢٢ أمايل أيب طالب ص)١(
   .٣٥٣ املقاتل ص)٢(
   .٣٥٣ املقاتل ص)٣(
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  خرج إبراهيم  : ا بإسناده قال  وروى أيضu    يف رمضان سـنة مخـس وأربعـني 
 دحأَ:( وكان شعارهم، ومائة فكانوا رمضان وشوال وذا القعدة وقتل يف ذي احلجة  

  .)١ ()دحأَ... 
قتل إبراهيم يوم االثـنني ارتفـاع النـهار خلمـس بقـني      : لوروي عن أيب نعيم قا   

وبينـه  ،يت أبـو جعفـر برأسـه ليلـة الثالثـاء      وأُ،من ذي القعدة سنة مخس وأربعني ومائـة       
صب يف فلما أصبح من يوم الثالثاء أمر برأس إبراهيم فنـ ، وبني مقتله مثانية عشر ميالً 

السوق فرأيته منصوب٢(ا باحلناءا خمضوب( .  
ا وإبـراهيم عليهمـا الـسالم     أن أبا جعفر املنصور ملا قتل حممـد         باإلسناد وروينا

فحمـد اهللا وأثـىن عليـه مث    ، وجه شيبة بن عقـال إىل املوسـم لينـال مـن آل أيب طالـب               
وأراد هـذا  ،  عـصى املـسلمني وخـالف أمـري املـؤمنني      إن علي بن أيب طالب شق     : قال

وبالـدمآء  ، مث هـؤالء ولـده يقتلـون      ، )٣(ته بغـص  وأماتـه ،  اهللا أمنيته  همرحاألمر لنفسه فَ  
ونـصلي علـى حممـد وأنبيائـه     ، حنمـد اهللا رب العـاملني  : فقام إليه رجل فقال   ، خيضبون
وأمـا مـا قلـت مـن شـر فأنـت بـه أوىل         ،أما ما قلـت مـن خـري فـنحن أهلـه           ، املرسلني

 مث. اارجـع مـأزور   ، وأكـل غـري زاده    ، يا من ركب غري راحلته    ، وصاحبك به أحرى  
مـن بـاع   ، وأبني منه خـسرانا  ،اأخربكم بأخبس من ذلك ميزان: أقبل على الناس فقال   

هـذا جعفـر بـن    : فقيل؟ من هذا : فقال الناس، هذا مث جلس  : ريه وهو آخرته بدنيا غ  
  .حممد عليهما السالم

                                                        
   .٣٤٩ املقاتل ص)١(
   .٣٤٩ ومقاتل الطالبني ٦٩ ينظر اإلفادة )٢(
  .بغيضه ): أ( يف )٣(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ١٨ 

 قـول غالـب بـن عثمـان اهلمـداين      : ثي به حممد وإبـراهيم عليهمـا الـسالم    ومما ر
  :املشعاري الناعطي

ــوثي    ــراش الـ ــى الفـ ــومي علـ ــيم نـ   هـ
  ر

  إبـــرا  كيـــف بعـــد املهـــدي أوبعـــد     
ــ   ــم ــ ــابرون عظـ ــسري )١(الم واجلـ   الكـ

  
ــرم اإلســـ     ــن حـ ــدون عـ ــم الذائـ   ـوهـ

ــ     ــصقولِةــــ ــشه مبـــ ــذكور الـــ   فار الـــ
  

ــاكَ   ــحـــ ــا تولّـــ ــموهم ملـــ   ـوا إىل اللـــ
ــ   ــالل الكـــــــبِريــــــ   فس هللا ذي اجلـــــ

  
   ــاحوا للمـــوت م ــوأشـ ــحتـ   ـسيب األنـ

ــ   ــرب بــ ــنامي واحلــ ــري ا ســ   ذات زفــ
  

ــو     ــضب جمبــ ــشي بأعــ ــردوين أمــ   أفــ
   فيهـــــا نـــــصريي  وذلَّبعـــــد عـــــز   

  
ــِغ   ــايل لَيـــ ــي ورجـــ ــا فوارســـ    فيهـــ

ــ   ــرا توفّــــ ــدتيـــ ــهوري عـــ   يت وشـــ
  

ــتين كنـــت قبـــل     ــ  )٢(ليـ   ـوقعـــة بامخـ
  وتكم ــد ــت عـــــــ ــتعمريلـــــــ   ة الـــــــ

  
   البـــــــواقي مـــــــن ســـــــينوليـــــــايلَّ  

ــ   ــي ــــــ ــي مبـــــ ــتعفريري حلمـــــ   ن الـــــ
  

  ـكنــت فــيمن ثــوى ثويــت تعــود الطــ   
  ــف ــريوأكـــــ ري كـــــــل مطـــــ ــ    تطـــــ

  
ــالُ   ــيلنيوجمـــ ــهم )٣( اخلـــ ــا ومنـــ   منـــ

ــ   ـــــ ــري  ه رباحــ ــاب عقــ ــال غــ   ا رئبــ
  

ــوت يف اللــ     ــرى امل ــسل ي   ـحــول مستب
ــرائحني عــــن ذي البكــــورثَبــــلَ      الــ

  
  ــد تلب ــتقــــ ــهم ثــــ ــادير عنــــ    باملقــــ

    ٤( مــــستديرطٍلداج حـــويل يف قـــس(  

  
ــ      يعثــــــرون يف علــــــق األو مإذ هــــ

  ا يف إبراهيم وقال أيض$:  
ــ ــاهدنـــــ   ادى فـــــــامسع كـــــــل شـــــ

  
ــلُ   ــذيوقتيـــــــــ ــامخرا الـــــــــ    بـــــــــ

                                                          
  .العظم ): أ( يف )١(
  .عد ب): أ( يف )٢(
  .اخليل ): أ( يف )٣(
   .٣٨٥ املقتل ص)٤(
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د تــز ــ اُألفحــــــ ــواردســــــ   د احلــــــ
  

ــو     ــود إىل اجلنــــــــ ــاد اجلنــــــــ   قــــــــ
  واعـــــــــــــد رقـــــــــــــات وبالر بموالْ  

  
ــا   ــات وبالقنـــــــــــــــ   باملرهفـــــــــــــــ

  ودعـــــوا إىل ديــــــن ابــــــن صــــــائد   
  

ــدين حممــــــــــــ    ــدعا لــــــــــ   دفــــــــــ
ــ   ــابقــــــ ــد لق ســـــ ــل قائـــــ    للخيـــــ

  
  ــاهم ب ــان أبــــــــــــ لَفرمــــــــــ   ـبــــــــــ

   ــد ــام بأشــــــــ ــاعدهامــــــــ    ســــــــ
  

  لتاصري مـــــــــيفْـــــــــبالـــــــــسيف   
ــد    ــيمني جاحــــــــ ــؤاده بــــــــ   لفــــــــ

  
   فـــــــــــأتيح ســـــــــــهمقاصـــــــــــد   

ــ      خبالـــــــدني ولـــــــيس خملـــــــوقــــــ
  

   ــ فهــــــــــوى صــــــــــريع   ـا للجبــــــــ
ــد     ــأكرم دار واحــــــ ــوى بــــــ   وثــــــ

  
  ــصارهوتبــــــــــــــــــد   دت أنــــــــــــــــ

  هــــــود الوســــــائد مع غــــــري م ـــــــ  
  

ــ        ـنفــــــسي فــــــداؤك مــــــن صريــــ
ــ   ــدــــ ــد ب الـــ ــوم األباعـــ   ار يف القـــ

  
ــ        ـوفــــــدتك نفــــــسي مــــــن غريــــ

  أبنـــــــــــآء أبنـــــــــــآء الوالئـــــــــــد    
  

ــرٍئ   ــه أي امــــــــ ــرت بــــــــ    ظفــــــــ
ــ   ــشدائد بـــــ ــدى الــــ ــرام لــــ   ر الكــــ

  
ــك الــــــــشهدا      ـ والــــــــصُءفأولئــــــ

  ــتلج ــث معــــ ــح حيــــ ــدطــــ    العقائــــ
  

ــا    ــرب واألبـــــــــ ــار يثـــــــــ   وجنـــــــــ
  فبطـــــــــاح مكـــــــــة فاملـــــــــشاهد    

  
ــ   ــوى وأقْــــــ ــازل ذي طــــــ   ت منــــــ

ــف الظّ   ــدر فموقـــــ ــن الرواشـــــ   عـــــ
  

ــ  منـــــــــهم فاجلِ فيخفـــــــــالْ     امـــــــ
ــها ووارد     ــصادر عنــــــــــــ   م فــــــــــــ

  
  فحيــــــــــاض زمــــــــــزم فاملقــــــــــا    

ــدفب   ــرب ذي اللحائــــــ ــع يثــــــ   قيــــــ
  

  ــع   فـــــــــــــــــــسويقتان فينبـــــــــــــــــ
  )١(حــــسن بــــن فاطمــــة األراشــــد      

  
  أمـــــــست بالقـــــــع مـــــــن بـــــــين     

  
                                                        

   .٣٨٤ املقاتل ص)١(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٢٠ 

 بـه الطلـب بعـد      وجـد ، وكان هذا الشاعر من الرئاسة والعلم مبوضع ليس أحد مبثلـه          
ا فلمـ ، قتل حممد وإبراهيم عليهما السالم حىت ظفر به أبـو الـدوانيق فلـم يقلـه العثـرة               

  : اهللا تعاىل قالم للقتل رمحهدقُ
 ــه ي ــل عليـــ ــان جربيـــ ــأم كـــ   ؟لُزنـــ

  
ــوكم      رباق أبـ ــ ــل الـ ــان يرحتـ ــل كـ   هـ

ــ  ييــــآ أ: للــــوحي قــــم      لُهــــا املزمــ
  

ــاره     ــول اهللا إذ خيتـــــ ــن يقـــــ   أم مـــــ
  مــــــع ذكــــــره هللا حــــــني يهلــــــلُ     

  
ــصالة بــــذكره      ــدأ املــــؤذن يف الــ   بــ

وروى السيد أبو احلـسني حيـىي بـن احلـسن احلـسيين يف كتـاب نـسب آل أيب طالـب                    
  :عبد اهللا بن مصعب يرثي إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن عليهم السالمل

ــألوم ــذا بــ ــاأن لــــست يف هــ    منكمــ
  

   واعلمـــا دعـــا املالمـــةَ يـــا صـــاحيب   
ــسلِّ     ــه وتـــ ــا بـــ ــأس أن تقفـــ   ماال بـــ

  
  ماوقفــــا بقــــرب ابــــن الــــنيب وســــلِّ      

  حــــسب ٍةا وطيــــب ســــجيمــــا وتكر  
  

  ــرب ري أهــــل زمانــــه   تــــضمقــ ــ   ن خــ
ــا وعفـــى ع   ــذنوب وأنعمـ ــات الـ   ظيمـ

  
ــالً   ــا رجـ ــور بالدنـ ــدل جـ ــى بالعـ    نفـ

ــا       ــشة فمـــ ــتح بفاحـــ ــه ومل يفـــ   عنـــ
  

ــد     ــسبيل ومل حيـ ــصد الـ ــذب قـ   مل جيتـ
ــد الـــــنيب إذً      مـــــاا لكـــــان معظّبعـــ

  
ــ    ــو عظّــ ــيئً لــ ــدثان شــ   ا قبلــــهم احلــ

   لكــــان قــــصاره أن يــــسلما   أحــــد   
  

  ــــــ أوــو متن ــه  لــــ ــسالمة قبلــــ   ع بالــــ
ــارزٌء   ــسلمني وأرغمــــــــ    أذل املــــــــ

  
ــد أُ   ــسينه  ولقــ ــده وحــ ــيب كزيــ   صــ

  ــصر ــصرما فتــــــ ــه وتــــــ   مت أيامــــــ
  

  ــح ــحيٍةضـــ ــري ضـــ ــإبراهيم خـــ   وا بـــ
  ال طائـــــشا رــسلماعـــــش   ا وال مستـــ

  
ــلٌ   ــا بطـــ ــسه غمراـــ ــوض بنفـــ    خيـــ

  ورمبــــا كانـــت حتــــوفهم الــــسيوف   
  

ــا     ــسيوف ورمبـ ــه الـ ــضت فيـ ــىت مـ   حـ
     ــها متقـــــس   مافيهـــــا وأصـــــبح بـــ

  
ــا   ــحت بنـــو حـــسن أبـــيح حرميهـ   أضـ
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ــز ــول  عــ ــل واخليــ ــسو الرواحــ   ماالــ
  

   ه بامســــــهإن ابـــــن فاطمــــــة املنــــــو  
  مـــاهن النجـــود وأتكَ مـــن ســـبالــذلِّ   

  
  ظُع  ــت مــــصيبته وعــــم   ه هالكُــــمــ

  وفنــــآء مكـــــة واحلطــــيم وزمزمـــــا    
  

  امــــةيــــا قــــبح يثــــرب بعــــد عــــز   
  -صــلى اإللــه علــى الــنيب وســـلما    -  

  
ــد    ــنيب حممــــ ــهد الــــ ــو شــــ   واهللا لــــ

ــىت كــــسوه مــــن حديدتــــه دمــــا     حــ
  

  ــراع ــه األســــــ إشــــ ــهنةَ أمتــــ    البنــــ
ــتحلُّ    ــة واســ ــك القرابــ ــاتلــ   وا احملرمــ

  
ــد ضــــيعوا   حقــــ     ا أليقــــن أــــم قــ
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   )١(ي عليهما السالمخِّالحسين بن علي الفَ
 هو أبو عبداهللا احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن احلـسن بـن علـي بـن        

 زينب بنت عبداهللا بـن احلـسن بـن احلـسن بـن علـي            :وأمه.أيب طالب عليهم السالم     
: وكـان يعـرف أبـوه وأمـه    ، وأمها هند بنت أيب عبيـدة ، ابن أيب طالب عليهم السالم  

وعلـي  ،  اخلـري  علـي : ا يـسمى  وكان أبـوه أيـض    ، وج الصاحل لصالحهما وفضلهما   بالز
وهو الذي كان يف مجلة احملبوسـني يف حـبس أيب الـدوانيق ال يعرفـون أوقـات              ، األغر

ألن أبا الـدوانيق  ؛ فهاووظائف عبادته اليت كان قد وظَّ    ،الصلوات إال بتالوته للقرآن   
  حبسهم يف موضع ال يارزون فيه بميفكانوا ال يهتـدون ألوقـات الـصالة    ، ني ليل و

  . )٢(إال بتالوته ألجزاء القرآن اليت كان قد اعتادها قبل احلبس
   أنه قال له عمـه عبـداهللا بـن احلـسن عليهمـا      : ف أخبارهم وروى بعض من صن

  يـا عـم إن  :فقال له، ا عنفيا بين قد ترى ما حنن فيه فادع اهللا تعاىل أن خيفِّ     : السالم
وإن لنا مرتلة يف اجلنة ال نناهلا إال ، أليب الدوانيق مرتلة يف النار ال يناهلا إال مبا فعل بنا          

ر بنـا  فإن شئت أن أدعو اهللا أن خيفف عن أيب جعفـر ويقـص  ، بالصرب على ما حنن فيه  
ق أقيـادهم قـد اتـسعت    لَـ وكانت ِح،  بل نصرب:$فقال له عمه   . ؟عن مرتلتنا فعلت  

 ـ حلُّفكـانوا يو  فقـال لــه  ، وهــا وامتنـع هــو عـن مثـل ذلــك   ا فــإذا أحـسوا بـاحلرس رد
وأبو جعفر بني يدي اهللا تعاىل فيسأله       ال أحله حىت أحضر أنا    : فقال، بعضهم يف هذا  

                                                        
ومـروج الـذهب    ، ٥/٧٤وابـن األثـري      ، ٤١٠/ ٦والطـربي    ، ٤٣١ومقاتل الطالبني    ، ٧٠اإلفادة   انظر   )١(
ــشايف ، ٢/٤٨٨وتــاريخ اليعقــويب  ، ٢/١٨٣ ــخ  ، ١/٢١٣وال وابــن  ، ٢/٢٤٤واألعــالم  ، ١٣١وأخبــار ف

   .٤٦٣واملصابيح  ، ١٠٨والتحف شرح الزلف  ،٣٩٦وخالصة الوفاء  ، ٣/٢١٥خلدون 
   .٤٣١ ومقاتل لطالبني ٧٠  انظر اإلفادة)٢(
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اء بـررة  بـ جوكل آبآئه عليهم الـسالم ن . إىل غري ذلك من طرائقه الشريفة  ؟ فيم قيدين 
  .فروع شجرة طيبة مباركة، أزكياء

   :$ صفته
،  أنه كـان أسـود الـرأس واللحيـة مل خيالطـه الـشيب        uكر السيد أبو طالب     ذ

اوكان بطال شجاع،١(ا ال يكترث باألموالسخي( .  
   u ذكر طرف من مناقبه وأحواله

ا بـني العلـم والعمـل حـىت     جامعـ ، وطرق الرشاد  قد نشأ على السداد uكان  
  .ادة األبرار عليهم السالما على طريقة آبآئه األخيار السجاري،اعتلى ذروة الشرف

فمـن  ،  مـا يقـضي بفـضله   # وقد روى العلماء فيه من األثر عن رسـول اهللا           
 بإسـناده عـن زيـد ابـن علـي      ]٦٣٤[ذلك ما رواه الشيخ أبـو الفـرج يف مقاتـل الطالبيـة         

 فـصلى بأصـحابه صـالة    خ إىل موضـع فَـ  #انتـهى رسـول اهللا      : عليهما السالم قـال   
رتل هلـم  يـ ، ل ها هنا رجل من أهل بييت يف عصابة مـن املـؤمنني   يقت (( :مث قال ، اجلنائز

))تسبق أرواحهم إىل اجلنة قبل أجسادهم، بأكفان وحنوط من اجلنة
) ٢( .  

 ا بإسناده عن حممد بن علي قـال وروى أيض : بفـخ فـرتل فـصلى    #الـنيب   مـر 
كــي  يب# الــنيب فلمــا رأى النـاس ، ركعـة فلمــا صـلى الثانيــة بكــى وهـو يف الــصالة   

قـال  ، رأيناك تبكي فبكينا يا رسول اهللا  : قالوا؟ ما يبكيكم   : ما انصرف قال  فل، بكوا
# : مـن  يـا حممـد إن رجـالً   : (ا صـليت الركعـة األوىل فقـال يل     جربيل ملـ   نزل علي 

  . )٣ ()ولدك يقتل يف هذا املكان وأجر الشهيد معه أجر شهيدين

                                                        
   .٩٢ اإلفادة ص)١(
   .٤٦٤ املصابيح )٢(
   .٤٣٦ املقاتل ص)٣(
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 عــريب وال عجمــي يف وكــان قــد اشــتهر مــن الكــرم واجلــود مبــا مل يــشتهر بــه 
  .والروايات يف هذا املعىن كثرية إال أنا نذكر راوية جتمع، عصره

ركب احلـسني صـاحب فـخ    : قال، رمحه اهللا بإسناده  )١(روى الشيخ أبو الفرج   
وخرج فخرجوا إىل باب املهدي ، احلقوين إىل باب املهدي   : فقال لغرمائه ،  كثري دين

وكـان علـى مجـل فقـال     : قال، بعي على البابهذا ابن عمك الين   : قل له : فقال آلذنه 
فوثـب املهـدي فـسلم     ، ويلك أدخله على مجله فأدخله حىت أناخه يف وسط الدار         : له

 يا ابن عم مـا جـآء   :مث قال له  ، عليه وعانقه وأجلسه إىل جنبه وجعل يسأله عن أهله        
قــال ؟ أفـال كتبـت إلينـا   : قــال، امـا جئتـك وورآئــي أحـد يعطـيين درمهًـ     : قـال ؟، بـك 

ــأحببــت أن أُ ثَِدح ــانري    ، ا بــك عهــد ــن دن وبــدرة مــن  ، فــدعى املهــدي ببــدرة م
وعـشرة  ، وعـشر بـدر دراهـم    ،وختت من ثياب حىت دعا له بعشر بـدر دنـانري          ،دراهم

فكـان يقـول    ، وجـآءه غرمـآؤه    ، ببغـداد  وخـرج فطرحـت يف دارٍ     ،ختوت فدفعها إليـه   
 يـده يف بيـت الـدنانري    مث يدخل، فيزن له،  كذا وكذا:فيقول؟ كم لك علينا : للواحد

 هذا صلة منا لـك فلـم يـزل حـىت مل يبـق مـن ذلـك املـال إال شـيءٌ            : والدراهم فيقول 
فقيـل لـصاحب   ، مث احندر إىل الكوفة يريد املدينة فرتل قصر ابن هبرية يف خان         ، يسري
اه وجـآء بـه ومعـه    ا فـشو فأخـذ لـه مسكًـ   ، # هذا رجل من ولـد رسـول اهللا         :اخلان
مـا بقـي معـك مـن ذلـك        : قال لغالمـه  ،  أعرفك يا ابن رسول اهللا      مل :وقال له ، رقاق
  . )٢(ادفعه إليه: قال، والطريق بعيد ،شيئ يسري: قال؟ املال

: إبراهيم عـن أبيـه عـن جـده علـيهم الـسالم قـال        عن اإلمام القاسم بن   وروينا
وكـان مـن   ،  فيمـا كـان يعطـي     خعوتب احلسني بن علي عليهمـا الـسالم صـاحب فَـ           

                                                        
   .٤٥٠ -٤٤٣ املقاتل )١(
   .٤٤٠ املقاتل ص)٢(
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وكيـف  : فقيل له ، اعطي أجر واهللا ما أظن أن يل فيما أُ      :  والعجم فقال  أسخى العرب 
ــال؟ ذاك ــول: ق  &: إن اهللا يق s9 (#θä9$oΨs? §�É9ø9 $# 4®L ym (#θ à) ÏÿΖ è? $ £ϑ ÏΒ šχθ™6ÏtéB 4^]ــران  ]٩٢:آل عم

  .يعين املال؛ واهللا ما هو عندي وهذه احلصاة إال مبرتلة
  :منه بقول القائلوما أق،  واحلكايات يف هذا املعىن كثرية

ــسورا  ــو اجلــ ــام ويعلــ ــو اآلكــ   ر يعلــ
  

  ــا م ــدومــ ــيج البحــــو  زبــ    مــــن خلــ
  فيعطــــي املــــئني ويعطــــي البــــدورا     

  
ــده    ــا عنــــــ ــه مبــــــ ــأجود منــــــ   بــــــ

  : والسبب في قيامهuبيعته   
وىل على املدينـة إسـحاق   ، أن موسى امللقب باهلادي  )١(روى الشيخ أبو الفرج   

ر بن اخلطاب يعـرف بعبـد العزيـز بـن        من ولد عم   ابن عيسى فاستخلف عليها رجالً    
وطالبــهم ، عبــداهللا فحمــل علــى الطــالبيني وأســآء إلــيهم وأفــرط يف التحامــل علــيهم  

كل واحد منـهم بكفالـة       ذوأخ، وكانوا يعرضون يف املقصورة   ، بالعرض يف كل يوم   
واحلـسن بـن   ، وحيـىي بـن عبـداهللا بـن احلـسن     ، فضمن احلسني بـن علـي     ، قريبه ونسبه 

وقـدم مـن الـشيعة حنـو مـن سـبعني        ، وواىف أوائل احلـاج   ،  بن احلسن  حممد بن عبداهللا  
ى وولَّـ  ،ري أمـر العـرض   مـ ظ الع وغلَّـ ، فرتلوا يف دار ابن أفلح بالبقيع وأقاموا ا        رجالً

، على عرض الطالبيني رجال يعرف بأيب بكـر بـن عيـسى بـن احلائـك مـوىل لألنـصار        
النـاس جييئـون إىل    )٢( بـدأ أوائـل  فعرضهم يوم مجعة فلم يأذن هلم يف االنـصراف حـىت   

ى وتوضــأ للــصالة وراح إىل فكــان قــصارى أحــدهم أن تغــد ،مث أذن هلــم، املــسجد
املسجد فلما صلوا حبسهم يف املقصورة إىل العصر مث عرضهم فدعا باسم حسن بـن       

ــم حيــضر   ــداهللا  ، حممــد فل ــن عب ــيحىي ب ــال ل ــي   ،فق ــن عل ــه أو  : واحلــسني ب ــاين ب لتأتي
                                                        

   .٤٥٠ -٤٤٣ املقاتل )١(
  .أول ): ج( يف )٢(
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ه بعـض  فـراد  ،بولقـد خـرج أو تغيـ    ، ثالثة أيام مل حيضر العرض     فإن له ؛ ألحبسنكما
وشتمه حيىي فخرج  ، ةاملراد،          ـ ومضى ابن احلائـك هـذا ودخـل علـى العري فـأخربه  م ،

أنـت مغـضب يـا      : وقـال ،فتـضاحك حـسني يف وجهـه      ، فدعا ما فوخبهما وـددمها    
ان أبـو بكـر   قـد كـ  : فقـال لـه  ؟  أـزأ يب وختـاطبين بكنـييت       :فقال له العمري  ،أباحفص

وعمر ومها خري منـك خياطبـان بـالكىن فـال ينكـران ذلـك وأنـت تكـره الكنيةوتريـد                      
 يـأىب اهللا يل  :فقـال معـاذ اهللا  ، آخـر قولـك شـر مـن أولـه      : فقال لـه  ، املخاطبة بالوالية 

فغـضب حيـىي بـن    !  أفإمنـا أدخلتـك لتفـاخرين وتـؤذيين        :فقال له ، أنا منه  )١(ذلك ومن 
النقـدر  : فقـال ، أريد أن تأتيا حبـسن بـن حممـد       : فقال؟ يد منا فما تر : وقال له  عبداهللا

فابعـث إىل آل عمـر بـن اخلطـاب فـامجعهم      ، عليه وهو يف بعض ما يكون فيـه النـاس     
 فإن مل جتد فيهم من غاب أكثر من غيبة حسن   رجالً مث اعرضهم رجالً  ، كما مجعتنا 

كه أنه الخيلي عنـه     فحلف على احلسني بطالق امرأته وحرية ممالي      ، عنك فقد أنصفتنا  
 إىل سـويقه فيخرــا  نوأنـه إن مل جيـيء بـه لريكـب    ، أو جيـيء بـه يف بـاقي يومـه وليلتـه     

ذه الـيمني أنّ ، وليضربن احلسن ألف سوط ، قهاوحير عينـه إن وقعـت علـى    وحلف 
 ،أنـا أعطـي اهللا عهـدا   : ا فقال لهفوثب حيىي مغضب، حسن بن حممد ليقتلنه من ساعته     

فأضــرب ، أجـده  ا حــىت آتيـك حبــسن أو ال  حــر إن ذقـت الليلــة نومـ  وكـل مملـوك يل  
، بضغوهو م، بانضغوخرجا من عنده ومها م  ،عليك بابك حىت تعلم أين قد جئتك      

وأيـن جتــد  ، بــئس لعمـر اهللا مـا صــنعت حـني حتلـف لتأتينــه بـه     : فقـال حـسني لـيحىي   
مل أرد أن آتيه حبسن واهللا وإالّ      : قال؟ احسن  ومـن علـي  #رسـول اهللا   مـن    فأنا نفي 
u        إن قـدرت عليـه قتلتـه   ،  إن دخل عيين نوم حىت أضرب عليه بابه ومعي السيف ،

                                                        
  .وما أنامنه ): أ( يف )١(
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وكيـف أكـسر    : قـال لـه حيـىي     ؟ تكـسر علينـا أمرنـا     ، بئس مـا تـصنع    : فقال له حسني  
فوجه احلـسني إىل  ؟ وإمنا بينك وبني ذلك عشرة أيام حىت تسري إىل مكة        ،عليك أمرك 

، قـد بلغـك مـا كـان بـيين وبـني هـذا الفاسـق         ، ن عـم  يـا ابـ   : حسن بن حممد فقال لـه     
بـل أجيـئ معـك الـساعة     ، ال واهللا يا ابـن عـم     : فقال له احلسن  ، فامض حيث أحببت  

إىل حممـد    وأنـا جـاءٍ  مـا كـان اهللا ليطلـع علـي     : فقال احلسني ، حىت أضع يدي يف يده    
ين مـن   اهللا أن يقـي ولكين أقيك بنفـسي لعـلّ   ،  وهو خصيمي وحجيجي يف دمك     #
  .النار

وعبـداهللا بـن احلـسن    ، فجآءه حيىي وسـليمان وإدريـس بنـو عبـداهللا بـن احلـسن             
وعمـر بـن احلـسن بـن علـي بـن احلـسن بـن            ، وإبراهيم بـن إمساعيـل طباطبـا      ،األفطس

وعبداهللا بن جعفر ابن  ، وعبداهللا بن إسحاق بن إبراهيم بن احلسن      ،احلسن بن احلسن  
ووجهـوا إىل فتيـان   ،  علـيهم الـسالم  حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالـب      

 وعـشرة مـن    uفاجتمعوا ستة وعشرين رجال مـن ولـد علـي         ، من فتيام ومواليهم  
أحــد (فلمــا أذن املــؤذن الــصبح دخلــوا املــسجد مث نــادوا ، ونفــر مــن املــوايل ،احلــاج

 عنـد  #وصعد عبـداهللا بـن احلـسن األفطـس املنـارة الـيت عنـد رأس الـنيب                   ).أحد...
فلمـا نظـر الـسيف يف يـده      ) حي على خري العمـل    (أذن  : قال للمؤذن موضع اجلنائز ف  

 ،البغلـة بالبـاب   )١(أغلقـوا : وصـاح ، ري فـأحس بالـشر ودهـش   مـ ومسعـه الع ، أذن ـا 
آلن يعرفون بـبين  لده إىل ا  وفَ: )٢(قال علي بن إبراهيم يف حديثه     ، وأطعموين حبيت مآء  

وخـرج يف الزقـاق املعـروف     ، مث اقـتحم إىل دار عمـر بـن اخلطـاب          : قـالوا . حبيت مآء 

                                                        
  .غلقوا ): أ( يف )١(
  . يف حديثه :ال توجد): أ( يف )٢(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٧ 

وصـلى احلـسني   ،ا على وجهه يسعى حىت جنا  مث مضى هارب  ، )١(بزقاق عاصم بن عمر   
ودعا بالشهود العـدول الـذين كـان العمـري أشـهدهم عليـه أن يـأيت                 ،بالناس الصبح 

هـذا حـسن قـد جئـت بـه فهـاتوا العمـري            :ودعا باحلسن وقال للشهود   ، باحلسن إليه 
  . وما عليوإال قد خرجت من مييين

ــه أحــد مــن الطــالبيني إال احلــسن بــن جعفــر بــن حــسن بــن        ومل يتخلــف عن
 )٣(وكان من حديث موسـى أنـه  ،وموسى بن جعفر . فإنه استعفى فلم يكره    )٢(حسن

ضمرون ا ويـ اق يظهرون إميان الضراب فإن القوم فس     إنك مقتول فأجد   :قال للحسني 
   )٤ (.هللا حنتسبكم من عصبةوعند ا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، اشركً

وخطب احلسني بن علي عليهما السالم بعد فراغه من الصالة فحمد اهللا وأثىن    
،  يف حــرم رســول اهللا#علــى منــرب رســول اهللا ، أنــا ابــن رســول اهللا: وقــال، عليــه

  .#أدعوكم إىل سنة رسول اهللا 
 بــذلك ر والعــود وتتمــسحونجــحأتطلبــون آثــار رســول اهللا يف الْ: أيهــا النــاس

- وكان مـسلحة للـسلطان باملدينـة       )٦(وأقبل خالد الرببري   )٥ (!؟وتضيعون بضعة منه  
قـال  ، بـاب جربيـل  : يف السالح ومعه أصحابه حىت وافوا باب املسجد الذي يقال لـه  

فـأراد خالـد أن يـرتل    ، فنظرت إىل حيىي بن عبداهللا قد قصده يف يده الـسيف      : الراوي

                                                        
  .بن عمر : نبدو): أ( يف )١(
  .حسن : ساقطة): أ( يف )٢(
  .أن قال ): أ( يف )٣(
   .٤٤٧ -٤٤٦ املقاتل ص)٤(
   .٤٤٨ مقاتل الطالبني )٥(
  . الربيري :)ج( يف )٦(
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فقطـع ذلـك كلـه    ، ر والقلنـسوة فَـ ليـه البيـضة واملغ  وع، فبدره حيىي فضربه على جبينـه   
  .ومحل على أصحابه فتفرقوا وازموا،وأطار قحف رأسه وسقط عن دابته

وخـرج قاصـدا    ، مث استخلف احلسني بن علي عليهما السالم دربـاس اخلراعـي          
فلمـا قربـوا مـن مكـة     ، إىل مكة معه مـن تبعـه مـن أهلـه ومواليـه وهـم زهـاء ثالمثائـة           

فعرض العباس بن حممد على احلسني األمـان        ، تلقتهم اجليوش ) حدلْ وب بفخ(وصاروا  
  .والعفو والصلة فأىب ذلك أشد اإلباء

ــوu  ا لقــي احلــسني مــولَ ، ح املــسودة أقعــد رجــال علــى مجــل معــه ســيف يل
يـا معـشر    ، يـا معـشر النـاس     : فنـادى ، نـاد : ا ويقـول  حرفًـ  اواحلسني ميلـي عليـه حرفًـ      

 رسول اهللا وابن عمه يدعوكم إىل كتاب اهللا وسـنة رسـوله       هذا حسني ابن  ، املسودة
#)١( .  

ملـا وصـلنا بـستان بـين      : قـال ، ال موسى بـن عيـسى      عن أيب العرجاء مج    وروينا
: قـال ، اذهب إىل عسكر احلـسني حـىت تـراه وختـربين بكلمـا رأيـت      : عامر فرتل فقال 

ا أو نـاظر ،  مبتـهالً  ا أو وال رأيت إال مصلي   ،  وال فلالً  فمضيت فدرت فما رأيت خلالً    
. مـا أظـن القـوم إال منــصورين   : فجئتــه فقلـت : قـال ، لـسالح  اأو معـد ، يف مـصحف 

ا على يد وبكى حىت ظننت أنـه   فأخربته فضرب يد  ؟ كيف ذلك يا ابن الفاعلة    : فقال
ولكـن امللـك   ، وأحـق مبـا يف أيـدينا منـا    ، هم واهللا أكـرم عنـد اهللا    : مث قال ، سينصرف

ــيم ــو أن صــاحب ا ، عق ــربول ــين-لق ــنيب :  يع ــشومه   #ال ــك ضــربنا خي ــا املل  نازعن

                                                        
   .٤٨٦ -٤٧٢واملصابيح ،  وما بعده ١٣٢وأخبار فخ  ، ٤٤٩ -٤٤٤ ينظر مقاتل الطالبني )١(
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حـىت   )١(فـواهللا مـا انـثىن عـن قتلـهم      ، اضرب بطبلك مث سار إلـيهم     ، يا غالم ، بالسيف
  . )٢(قتلهم

  :)٣( وموضع قبرهuذكر مقتله 
ادهم العبـاس  الظاملة وكان قو   ح لقيتهم اجلنود  دلْ إىل فخ وبu    ملا انتهى عليه    

، ومبارك التركي وغريهم، وجعفر وحممد ابنا سليمان، وموسى بن عيسى ، بن حممد 
فـصار حممـد   ، فأمر موسى بن عيسى بالتعبئـة   ، فالتقوا يوم التروية وقت صالة الصبح     

وسليمان بن أيب جعفر والعباس بـن حممـد      ،وموسى يف امليسرة  ،بن سليمان يف امليمنة   
يئا حىت احندورا فكان أول من بدأهم موسى فحملوا عليه فاستطرد هلم ش       ، يف القلب 
ومحل عليهم حممد بن سليمان من خلفهم فطحنـهم طحنـة واحـدة حـىت       ، يف الوادي 

يــا حــسني لــك  )٤ (:قتـل أكثــر أصــحاب احلــسني وجعلــت املــسودة تــصيح باحلــسني 
، فقتل معه سليمان بن عبداهللا بـن حـسن  ، وحيمل عليهم! األمان أريد :  فيقول األمانَ

وأصـابت احلـسن بـن حممـد بـن عبـداهللا            ،  احلـسن  وعبداهللا بن إسحاق بن إبراهيم بن     
: فناداه حممد بـن سـليمان  ، وجعل يقاتل أشد القتال )٥(نشابة يف عينه فتركها يف عينه     
واهللا مـا لـك أمـان ولكـين أقبـل       : فقـال ، لـك األمـان   ، يا ابن خال اتق اهللا يف نفـسك       

: مـد بابنـه  فصاح العباس بن حم، ا كان يف يده ودخل إليهم  ا هندي مث كسر سيفً  ، منك
إي : فقال له موسى بن عيـسى ! أبعد تسع جراحات ينظر هذا، قتلك اهللا إن مل تقتله 

، اوضرب حممد بن العباس عنقه بيـده صـرب  ،فحمل عليه عبيداهللا فطعنه  ، واهللا عاجلوه 
                                                        

  . عن قتلهم : بسقط): ج( يف )١(
   .٤٥٣ -٤٥٢ املقاتل ص)٢(
   .١٦٢ -١٥٠وأخبار فخ .  وما بعدها ٤٥٠ ينظر مقتل الطالبني )٣(
  .حبسني ): أ( يف )٤(
  .يف عينه : ال توجد): أ( يف )٥(
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 خـايل  نـت أم: وقـال ، احلرب بـني العبـاس بـن حممـد وحممـد بـن سـليمان               )١(وتنشبت
  . رجال من العشرية فتقتله مكانهيكحنن نعط:قالوا! فقتلتموه

  . وروي أن موسى بن عيسى هو الذي ضرب عنق احلسن بن حممد 
حـدثين أيب  :  عن اإلمام القاسم بن إبراهيم عليهما السالم قال     وروينا باإلسناد 

وأصـابته  : قال، بايعنا احلسني بن علي الفخي عليهما السالم على أنه هو اإلمام      : قال
قـال رسـول   : فقـال . لـو تنحيـت  ، أنت يف هذه احلال:  فقلنا له،جراحة والدم ال يرقأ  

   .))إن اهللا ليبغض العبد يستأسر إال من جراحة مثخنة(( :#اهللا 
عليهما السالم فلما  )٢( أنه تأخر مجاعة ممن بايع احلسني بن علي الفخي      وروينا

  :فقدهم عند املعركة أنشأ يقول
ــرف معروفًــــ  ــر ا وأُوأعــ ــر منكــ   انكــ

  
ــروإين ألنــــوي   ــري ســ ــرة اخلــ   ا وجهــ

ــ   ــري مشّـــ نومـ ــوه إىل اخلـ   را حـــني أدعـ
  

     ــ  ِنويعجــــبين املــــرؤ الكــــرمي   هارجــ
ــ   ــواحش ال يــ ــرِبصفــ ــا وغيــ   را عليهــ

  
ــرى     ــل وإن ي ــر اجلمي ــى األم ــني عل   يع

وروى الشيخ أبو الفرج بإسناده عن القاسم بن إبراهيم عليهما الـسالم عمـن ذكـره               
فلما كـان  ، ا فظننت أنه شيء له مقدارن شيئًوقد دف،رأيت احلسني صاحب فخ  : قال

من جانب وجهه قد قطع فدفنه مث عاد فكـر    )٣(من أمره ما كان نظرنا فإذا هو قطعة       
 أروين :فقـال للقـوم  ،التركي وكان ممن حضر وقعة فخ  ا  وروى أيضا أن محاد   . عليهم

                                                        
  .وتسبب ): أ( يف )١(
  .الفخي : حبذف): ج( يف )٢(
  .بقطعه ): ج( يف )٣(
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درهـم فوهب له حممد بن سـليمان مائـة ألـف         ، فرماه بسهم فقتله   ،ا فأروه إياه  حسين  
  .uوقتل أكثر أصحابه ،  )١(ومائة ثوب

أصابتين ضربة وأنا مع : بإسناده عن نصر اخلفاف قال وروى الشيخ أبو الفرج   
وأنـا أخـاف أن   ،  لـيليت أعـوي منـها    فبـت ،  اللحم والعظـم   ِترباحلسني صاحب فخ فَ   

خـذ  فأ،  وقد جآء#فغلبتين عيين فرأيت النيب   ،جييئوين فيأخذوين إذا مسعوا الصوت    
  !.)٢(ا وال كثريعظما فوضعه على عضدي فأصبحت وما أجد من الوجع قليالً

) بفـخ (ودفـن بدنـه    ،أخذ رأسه ومحل إىل موسى امللقب باهلـادي   uوملا قتل   
  . uوال عقب له ، ومشهده مشهور مزور

uقال السيد أبو طالب   
وملـا  ، تـل إحـدى وأربعـون سـنة     وكـان لـه يـوم قُ   :)٣(

، النـاس إليـه   فلما دخلوهـا وجلـس موسـى بـن عيـسى وأقبـل      ، نةإىل املدي قتلوه نفذوا 
وأقبل موسى بن عبداهللا بن احلسن بن احلـسن علـيهم الـسالم علـى أثـر ذلـك وعليـه             

فقــال ، ويف رجليــه نعــالن مـن جلــود اإلبــل فقعـد يف طــرف  ، مدرعـة صــوف غلـيظ  
نـا   عمونـه لـبين  عد يا موسى كيف رأيت مصارع البغي الذي ال ت :السري بن عبداهللا  
  :فقال موسى أقول يف ذلك؟ املنعمني عليكم

ــ ــمنيـ ــلُ أوال يمكُلُي لَـ ــوائمنمـ ــابـــين عم     اللـ   نـــا ردوا فـــضول دمآئنـ
ــا      ين يقضي دينه وهو راغمكذي الد ــان بيننـ ــا كـ ــاكم ومـ ــا وإيـ   فإنـ

                                                        
   .٤٥٢ -٤٥١ املقتل ص)١(
   .٤٥٧املقاتل ص )٢(
   .٧٣ اإلفادة )٣(
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 كم يعـين موسـى  كنتم مثل بين عم    ولو ،ةواهللا ما يزيدكم البغي إال ذلّ     : فقال السري 
فقـال  ، بن جعفر فقد عرف حق بين عمه وفـضلهم عليـه فهـو ال يطلـب مـا لـيس لـه        

  :u موسى بن عبداهللا
ــي وعم ــو عمــــ ــمأوالك بنــــ    أيبهــــ

  
ــ      )١(ثين علـــيهم بقـــييت  فـــإن األوىل تـ

ــ      بكــــذّق وإن متــــدح أبـــاك ت صدتـ
  

  ــدحهم ــك إن متــــــ ــةفإنــــــ    مبدحيــــــ
نونـه الـشهادة وهـو    وروي أن حممد بـن سـليمان ملـا حـضرته الوفـاة كـانوا يلق              
   :يقول

 شـهدتحــسين  ا يـوم فــخوال احلــسن   
  

     ــي مل تلـــدين ومل أكـــن   أال ليـــت أمـ
  :ولبعضهم يرثي احلسني بن علي عليهما السالم  

ــسن   ــو ح ــى بن ــذي الق ــت ال ــد رأي   فق
  

    ي بــدمع منــك منـــهنت   بكِّـــيــا عــني  
ــدلّ    ــا وغــــوادي الــ   املــــزن )٢(حأذياهلــ

  
   ــرعى بفـــخ ــرصـ    الـــريح فـــوقهم  جتـ

  ــد ذب ــن حممـــــ ــها مث مل يهـــــ    عنـــــ
  

   لو كان شاهدهاأعظم )٣(حىت عفت  
ــزمن ــتم بنـــا يف ســـالف الـ   ؟مـــاذا فعلـ

  
ــم      ــنيب هلـ ــال الـ ــون إذ قـ ــاذا يقولـ   :مـ

  وال ربيعــــــة واألذواء مــــــن ميــــــن    
  

ــن مــــ    ــاس مــ ــاموا وال ضال النــ   ر حــ
  ارمـ يا وحيهـم كيـف مل يرعـوا هلـم ح            وقد رأى الفيل حق البيت ذي الركن  عصموا

  :ولبعضهم يرثيه أيضا  
  ة وعلــــــــــى احلــــــــــسن عولَــــــــــِب

  
ــى احلـــــــــسني       فألبكـــــــــني علـــــــ

   
                                                        

  .وأظنه تصحيف ، تعيبين : در يف املصا)١(
   .٢٧٧القاموس ص. كثري املاء :  الدلّح)٢(
  .غدت ): أ( يف )٣(
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ــن أَ ــذي كفـــــ ــيس بـــــ ــووه لـــــ   ثـــــ
  

  وعلــــــى ابــــــن عاتكــــــة الــــــذي      
ــوطن         يف غــــــــــري مرتلــــــــــة الــــــــ

  
ــدوة    خ غــــــــــ ــ ــوا بفــــــــــ   نزلــــــــــ

ــ       نبالطائـــــــــــــــشني وال جـــــــــــــ
  

ــ      ا فانقـــــــــضواكـــــــــانوا كرامـــــــ
     ــن الــــــد ــسل الثيــــــاب مــــ   رنغــــ

  
ــ   ــهمغـــــــــــسلوا املذلّـــــــــ   ة عنـــــــــ

    ــن ــاس املـــــ ــى النـــــ ــهم علـــــ   نفلـــــ
  

ــ      هم العبـــــــــــاد جبـــــــــــدديهــــــــ
  . )١(رواه الشيخ أبو الفرج لعيسى بن عبداهللا  

،  يسألين أن أنشده هذه األبيـات رأيت يف النوم رجالً   : وروى عن بعضهم قال   
  : زد فيها:فقال يل، فأنشدته إياه

ــ ــنمـــ ــن ومـــــم هـــ   ن مث مـــــم هـــ
  

  قــــــــــــوم كــــــــــــرام ســــــــــــادةٌ    
لها ليلة قتل احلسني صـاحب فـخ   مسع على مياه غطفان ك: وروى بإسناده قال    
  :ا يهتف ويقولهاتفً

  دحلْــــــــبومقتــــــــل أوالد الــــــــنيب ِب
  

    ــصب ــسواد املـــ ــوم للـــ ــا لقـــ   حأال يـــ
ــرح      ــس مت ــك لإلن ــن إذ مل يب ــن اجل   م

  
   ــسين ك حـ ــ ــردٍ  لبيـ ــل وأمـ ــل كهـ   ا كـ

ــِل   با لبــِةر ــسوداء مــن دون رق ــ ال ححر  
  

  ــين وإن معر ــإين جلـــــــ ــيفـــــــ   ســـــــ
  .$خلرب حىت أتاهم قتل احلسني فسمعها الناس فال يدرون ما ا    

  .ا وروي أن عدة اجليش الظامل كانت أربعني ألفً
 عن عمـه سـليمان بـن القاسـم       $وروى اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة        

بن حيىي بـن محـزة بـن أيب هاشـم أن اجلـيش الـذين حـضروا لقتـال احلـسني بـن علـي                 

                                                        
   .٤٥٨ املقاتل ص)١(
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: فيقـال ، يعرفون من بني الناسالفخي عليهما السالم اسودت وجوههم قاطبة فكانوا     
  .هذا من اجليش الذين قتلوا الفخي 

أمر اإلمام املنصور بـاهللا عبـداهللا ابـن      .وقربه بفخ عند بستان الديلمي يف الزاهر      
وعلـى احلـسن   ،  إىل السيد أيب احلسن قتادة بن إدريس بعمارتـه فعمـر عليـه      $محزة  

ة حسنة سنة إحدى وستمائةبن حممد قب.  
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   )١(اإلمام يحيى بن عبداهللا عليهما السالم
 أبو عبداهللا حيىي بن عبداهللا بن احلـسن بـن احلـسن ابـن     :أبو احلسني وقيل  :  هو

بـة ابنـة عبـداهللا ويعـرف بـربيح بـن أيب       ريقُ: وأمـه ،علي بـن أيب طالـب علـيهم الـسالم     
، قـصي عبيدة بن عبداهللا بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العـزى بـن               

  . )٢(وهي ابنة أخ هند أم حممد وإبراهيم وموسى أوالد عبداهللا عليهم السالم
  :$صفته 

مـا هـو    ،رصحسن الوجـه إىل القِـ   ،  آدم $كان   :)٣($قال السيد أبو طالب     
وقتـل  ، وكانت له مقامات مشهورة يف مبارزة األعدآء   ، اا شجاع فارس، عظيم البطن 

  . احب فخ عليهما السالماألبطال مع اإلمام احلسني بن علي ص
،  آدماكـان قـصري  : رواه باإلسـناد عـن بعـضهم    ]٥٦٤[ويف كتاب مقاتل الطالبية 

  . تعرف ساللة األنبيآء يف وجهه ، حسن الوجه واجلسم
  :$ ذكر طرف من أخباره وبيعته

آبآئه  قد نشأ على طريقة  ، الئهاض من عيون العترة عليهم السالم وفُ      $ كان  
قـد روى  ، ا بني العلـم والعمـل  جامع، برار سالم اهللا عليهم أمجعني  األطهار السادة األ  

وأكثـر الروايـة عـن      :)٤(قال الـشيخ أبـو الفـرج      ، احلديث عن أهله وغريهم من الرواة     

                                                        
مـروج الـذهب    ، ١٤/١٣وتاريخ بغـداد   ، ٦/٤٤٩والطربي  ، ٤٦٣ومقاتل الطالبني   ، ٧٤ انظر اإلفادة    )١(
التحــف  ، ١٧٤ و الفخــري ٣٥٢/ ٤ابــن أيب احلديــد  ، ٦/٧٤ابــن األثــري  ، ١/٦٧االستقــصاء  ، ٣٥٣/ ٣

، ٣/٣١٥ابـن خلـدون    ، ١٠/٥٤داية والنهاية   الب ، ٨/١٥٤األعالم   ، ١/٢٢٤الشايف   ، ١١٢شرح الزلف   
   .٤٩٠املصابيح  ، ١٧٦عمدة الطالب 

   .٤٦٣ومقاتل الطالبني  ، ٧٤واإلفادة  ، ٤٩٠ املصابيح )٢(
   .٧٦ اإلفادة ص)٣(
   .٤٦٣ مقاتل الطالبني ص)٤(
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وروى عنــه ، وعـن أبـان بـن تغلـب    ،وروى عـن أبيـه وأخيــه حممـد   ، جعفـر بـن حممـد   
مخوبكار بن زياد  ،ل بن إبراهيم  و، وكان قـد  ،بن محاد )١(مرووع، ساوروحيىي بن م

 ، عظيمـا  قتـاالً وقاتـلَ ،  القتال مع احلسني بـن علـي الفخـي علـيهم الـسالم       $حضر  
وملــا . حــىت صــار كالقنفــذ لكثــرة لزومــه فيــه: قــال الــراوي ،وأصــيب بنــشاب كــثري

        ا مـدة طويلـة يطـوف يف اآلفـاق خوفـا علـى نفـسه          انفصلوا مـن الوقعـة أقـام مـستتر ،
ا كـثريا مثـل حيـىي بـن     وأخذ علمآء صنعاء عنـه علمـ   ، اورووصل صنعاء وأقام ا شه    

وصـار إىل  ،مث دخـل بـالد احلبـشة وخـرج منـها         ، وحيىي بن إبراهيم  ، زكرياء الصنعاين 
ودعاه إىل اإلسالم فأسلم  ،وقدم له التحف العظيمة   ،بالد الترك فتلقاه ملكها باإلكرام    

٢(اعلى يديه سر( .  
 كتبـهم ببيعـة مائـة ألـف فـيهم العلمـاء             دعاته يف اآلفاق فجآءته    $وبث حيىي   

فنـهاه ملـك التـرك عـن     ،ال بد من اخلـروج إىل دار اإلسـالم  : $فقال حيىي   ،والفقهاء
 ال أسـتخري فيمـا بـيين وبـني اهللا     :فقـال حيـىي   ، إم خيدعونك فال تغتـرن    : وقال، ذلك

د تعاىل أن أقيم يف بالد الشرك ومعي مائة ألـف مقاتـل مـن املـسلمني فخـرج إىل بـال              
وإمنـا   ،$إن للديلم معنا خرجة وأرجو أن تكون معي فلم تكـن معـه         : الديلم وقال 

  يف بالد الديلم وأتاه سبعون رجالً$ حيىي فلما استقر . $كانت مع الناصر للحق     
 ،ى بالرشــيد فتبلبــل بالــهوبلــغ اخلــرب إىل هــارون املــسم ، ممــن كــان قــد اســتجاب لــه 

طَوقَ، رت أحواله وتغيوحتلى بغري ما يعتاده    ، بودوافترش اللّ ،  الصوف ولبس،  اخلمر ع
وكـان يف  . وانتـشر ذكـره  ،  يف اآلفـاق $من العبادة والصالح ملـا عـال صـيت حيـىي       

                                                        
  . عمر :  يف النسخ)١(
   .١٩٠وأخبار فخ  ، ٧٦ اإلفادة )٢(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٣ 

وحممـد بـن   ،عبـد ربـه ابـن علقمـة     : أهـل العلـم املـشهورين      )١(الذين بايعوه من عيـون    
 ،رينواحلـسن بـن احلـسن العـ       ، وخمول بـن إبـراهيم    ، وحممد بن عامر  ،إدريس الشافعي 

وبـشر بـن     ،الكنـاين  بـن حيـىي   وعبـدالعزيز   ، وسليمان بن جرير   ،وإبراهيم بن إسحاق  
ويــونس  ،ويــونس بــن إبــراهيم ،وحممــد بــن أيب نعــيم ،يــت بــن إمساعيــللَوفُ ،املعتمــر
وذلـك أن الرشـيد    ،ت على الـشافعي رمحـه اهللا نوبـة   روج. وسعيد بن خثيم  ،البجلي

 عليهما السالم أنفـذ إليـه مـن أتـى بـه علـى محـار        ا بلغه أنه يدعو ليحىي بن عبداهللا   ملَ
مقي٢(دخل بغداد على تلك اهليئةفأُ ،ا مكشوف الرأسد( .  

 أن إبراهيم بن حممد بـن أيب حيـىي الـذي       $وذكر بعض من صنف يف أخباره       
ة لّــومــن أِج، $أســتاذ حممــد بــن إدريــس الـشافعي كــان مــن دعــاة حيــىي  : يقـال لــه 

بـسم اهللا الـرمحن   ": ا وهـو إىل أيب حممد احلـضرمي كتابـ  فكتب ، أصحابه وأهل زمانه  
وأسأله أن يـصلي علـى    ، عليك فإين أمحد اهللا إليك الذي ال إله إال هو       سالم، الرحيم

   :حممد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى املستوجبني الصالة من أهله أما بعد
ملكـان الـنيب   ؛ وحيـىي بـن عبـداهللا خاصـة     ،فقد بلغين حبك أهل بيت نبيك عامة 

؛ قت لرشدك مبودتك هلمفلقد وفِّ،وملوضعهم الذي فضلهم اهللا به من بيننا،منهم #
ألـم   ؛حبهم إىل ربـك  كبرقَوأقمنهم أن ي، ألم أحق الناس بذلك منك ومن األمة 

، وإلـيهم كـان خمتلـف املآلئكـة    ، وقـرار الرسـالة  ،وموضـع العـصمة    ،أهل بيت الرمحـة   
فتمــــسك  ،)٣(فهــــم معــــدن العلــــم وغايــــة احلكــــم، وأهــــل رســــول اهللا وعترتــــه

فإنـه مـن    ،وال تبـغ بـه بـدالً   ،وارض به حمال  ،وأعنه على أمره  ،واستظل بظله ،بصاحبك

                                                        
  .عيون : ساقطة): أ( يف )١(
   .٦٧إلفادة  ا)٢(
  .احللم ): أ( يف )٣(
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قـد سـاخت عروقهـا    ، دائمـة األكـل   ،ثابتـة األصـل   ،طيبة النبـع  ،شجرة باسقة الفرع 
ونـورت  ، وأورقـت منـضرة  ، واهتزت غصوا فهـي تنطـف النـدى    ،فهي طيبة الثرى 

فمن نزل ـا     ،السقاة )١(وال ينتزعها  ،نقص مثارها اجلناة  ال ي  ،وأمثرت مورقة  ،مزهرة
   ـ   ،ا تفيض وأوى إليها ورد حياضا ال تغـيض   ورعى رياض ،   ـ وشـرب شـربا ا هنيئًـ ا روي

مبذولـة غـري   ،  مـألى ى وارتـوى مـن رواء بـدالءٍ   فـرو ، اا فضيـض   غريـض  ا مـتألألً  مريئً
 بالعروة الوثقى من معرفة حق اهللا عليك يف كِسمتفاس،معروضة غري مقطوعة،ممنوعة

 #واسـتغنم الظفـر مبـا يلزمـك مـن حفظـه ملكـان الـنيب        ،وحتـرمي حرمتـه  ،نـصرة حيـىي  
ويف أهـل  ،وحفـظ ديـن اهللا خاصـة   ، ومكـان أهلـه منـه     ،ومكان الوصـي بعـده اإلمـام      

ري وال ا بغري تقص  ا دائم واجعل حبك إياهم حب    ،اا نافع ا حب وأحببهم مجيع ،البيت عامة 
 ،وال تفرق بينـهم إذا اجتمعـوا   ،جتمعهم إذا تفرقوا،وال احتراف وال اختالف ، إفراط
 وال تم العـداة للقـائمني بـاحلق مـن      ، ق عليهم أهل الفرية من الرافضية الغـالة   صدفـإ

وهم أهل اخلالبة  ،ئوا النية فيهم واجلرأة على اهللا باإلفك والشنآنوسي ،عترة الرسول 
وأظهـر   ،واعلم أن من اعتقد ترك ما ى عنـه يف الـسر البـاطن       ،ة للعواقب وقلة املهاب 

وجتنــب يف حبــهم اجلــور  ،ولــزم التقــوى وحفــظ حــق ذي القــرىب ،احلــق يف املــواطن
 بالفـضل  وأقـر  ،وسـار فـيهم بالقـصد والـسهولة     ،وسلك الطريقـة الوسـطى   ،واحلزونة
ومل يـر  ، كتابـه وسـنة نبيـه   ودعـا إىل اهللا تعـاىل وإىل   ، ل ذا الفـضل بفـضله     وفـض ،ألهله

فمن كانت هذه صفته حلق  ،ومل يستحل حمرما  ،ماومل ينقض مربِ  ، اإلغماض يف دينه  
فإن ، وميزه بقلبك، فتدبر ما وصفت لك  ، من سلفه وخبري آبآئه الطاهرين     بالصاحلني

 كنـت  الـيت مل تغريهـا فتنــة ومل   ،  بأهــل الواليـة الباطنـة واملـودة الراتبــة    كـذلك حلقـت

                                                        
  .وال شرعها ): أ( يف )١(
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يف مكان ال  ، خري دار عند أكرم جار بأهنأ راحة وأفضل قرار         نكُاسفَ، ) ١(أبنةتصبها  
ــشوبه املكــاره والغــل  ــسوء األخــوة والبخــل   ،ي ــه ب ــاب أهل ــون بأحــسن   ،واليع يتالق

قد وصلهم ،وال تنساع فيها الغيبة،ال متازجها الريبة، وأخالق سنية، بصدق برية ،حتية
فعلـى ذلـك يتواخـون وبـه       ،ره فاستبـشروا بـه    ومجعهـم يف جـوا    ، اهللا حببله فاتصلوا بـه    

í? & :فهـم كمـا قــال اهللا  ،ويتـوادون حبـسن الرعايــة  ،يتحـابون بالواليــة ،يتواصـلون  ö‘t“x. 

yl t� ÷zr& … çµt↔ ôÜx© … çν u‘y—$ t↔sù ^ ــاآل مــستهم ، فهــم كمثــل مــن خــال مــن قبلــهم  ، ]٩٢:الفــتح[ةي
حنـوا بعظـيم احملـن    امت ،والـشدة واألذى ، البأسـآء والـضرآء ونـاهلم املكـروه والـألوآء     

علـى   )٢(فحباهم، وأخلصوا هللا ما أرادوا منه    ،فصربوا هللا على ما امتحنهم به     ،والبلوى
ــأهم جبميــل مــا اكتــسبوا ،مــا أســلفوا واهللا حيــب ، وأحبــهم لعظــيم مــا صــربوا  ،وكاف
وفـتح لنـا   ، الذين هلم عقىب الـدار  رزقنا اهللا تراحم األبرار وتواصل األخيار    . الصابرين

والـسالم  ، ومشلنـا جبميـل النعمـة    ،وعصمنا وإياك حببـل العـصمة     ،حلكمةولك أبواب ا  
  .عليك ورمحة اهللا وبركاته 

وكونـه يف  ، $وملا علم هارون املسمى بالرشيد بكثـرة مـن اسـتجاب لـيحىي          
  الديلم عند جس          ـ ، ا أعمـل احليلـة يف ذلـك   تان وحيث ال طاقة لـه يف أخـذه قهـره فوج

وألزمـه التوصـل إىل اسـتخراج حيـىي     ،  ألف مقاتلالفضل بن حيىي بن خالد يف مخسني  
فقـد كـان   ،  مبا ميكن من احليل فتـشدد الفـضل يف ذلـك إزالـة للتهمـة عـن نفـسه        $

وإنه كتب له منـشورا يعرضـه   ، $إنه يعرف مكان حيىي    : سعي به إىل هارون وقيل    
فلمـا جهـز الفـضل بـن حيـىي باجلنـد       . على أصحاب املساحل حىت ال يعترضوا له حبـال      

                                                        
   .١٥١٥القاموس ص. العيب :  األبنة)١(
  .فحاباهم ): أ( يف )٢(
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وأوصاه أن يعـرض علـى   ، ألموال اجلليلة أمره أن يبذل جلستان ما حيبه من األموال وا
وأن يعظـم القطـائع اجلليلـة علـى احترامـه واحتـرام       ،  يوافق خـاطره   كل أمرٍ  $حيىي  
فلمـا  ، وشيع هارون اجليش إىل النـهروان   . وأن يسكن حيث أحب من البالد     ، شيعته

وكـان ذلـك سـنة سـت     ، ورجـال عرضوا عليـه رأى مـا أعجبـه مـن كـراع وسـالح           
، وــض الفــضل بــن حيــىي يطــوي الــبالد حــىت حــط بطالقــان الــري ، وســبعني ومائــة

فـامتنع ملـك    ،$فكاتب ملك الديلم وبذل له ألف ألف درهـم علـى خـروج حيـىي        
وأنواع التحف واهلدايا فلـم يـؤثر فيـه       ، فأرسل إليه الفضل باألموال   ، الديلم من ذلك  

 إن $وقد كان هارون أودع الفضل كتابا إىل حيـىي   . عذلك بل استمر على االمتنا    
وأن يبذل له من املال ألـف ألـف وألـف ألـف      ، امتنع ملك الديلم فيه األمان والوثائق     

 $فكتـب حيـىي    . )١(ويرتله من البالد حيث شـاء ،وألف ألف وما أحب من القطائع   
  :إىل هارون جواب كتابه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 فيه من األمان على أن تبـذل       وما عرضت علي  ، ت كتابك فقد فهم : أما بعد  

ومل جيعـل   ، وتقطعين ضياعهم اليت جعلـها اهللا هلـم دوين ودونـك          ، يل أموال املسلمني  
  ا وال فتــيالًلنــا فيهــا نقــري، ــضالً  فاســتعظمت ــه ف ــون إليــه   االســتماع ل ــن الرك  ، ع
ــواستوحــشتــه منــه ترته ــك   ،ا عــن قبول وإقطاعــك فــاحبس عــين أيهــا اإلنــسان مال

فـواهللا لـو أن   ، اا قاطع وولدتين عاق ، )٢(اا خالف ناقص  بتين إذً فقد أد ، وقضاك حوائجي 
ت بـ وانقطـاع رمحهـم عـين لوج     على بعد أنسام مين ماِليد و كر من أهلي ت   هتتلْمن قَ 
م  عليـ    ، والطلـب بـدمآئهم   ،  نـصرواهللا لكـم  ، ا وعـدوانا إذ كـان مـنكم قتلـهم ظلم

                                                        
   .٧٦واإلفادة  ، ٤٦٥ مقاتل الطالبني )١(
  .ناقضا ): أ( يف )٢(
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وكفى باهللا ،وعلى امليعاد ملا سبق فيه من قوله ووعيده، اد ملا ارتكبتم من ذلك    باملرص
جازي وكيف ال أطلب بدمآئهم وأنـام   ،ومنتقما من أعدائهوناصرا ألوليائه   ، اا ومعاقب

، وضــيق احملــابس وثقــل األغــالل،  والعطــش والنكــالواملقتــول بــاجلوع، عــن ثــأرهم
واهلمــة  ،عبـداهللا بــن احلـسن ذو الــشيبة الزكيـة   العــذاب وتـرادف األثقــال أيب   ِودوعـ 

، اروسـيد أبنـآء هاشـم طُـ       ، شـيخ الفـواطم    ،واخلشية والتقيـة   ،والديانة املرضية ،السنية
    مث ، إخوتـه وبنـو أبيـه    مث يتلـوه ، رم أهـل بـالد اهللا فعـالً   وأكـ ، اوأرفع أهل عصره قـدر

ومعدن  وأمان اخللق ،وزينة األرض ،وأوتاد الدنيا ،إخويت وبنو عموميت جنوم السمآء
ما منهم أحد إال مـن لـو       ، ومأوى امللهوف ، وكهف املظلوم ، وينبوع العلم ، احلكمة

  أقسم على اهللا لبفما أَ،  قسمهرنـم  ومـا حـلَّ  ،  من األشيآء فال أنـسى مـصارعهم  س 
إذ جـاوزمت   ، وقـسوة قلـوبكم    ،وعظـيم إقـدامكم    ،ولؤم ظفركم  ،من سوء مقدرتكم  
. اثلـة مـن جحـد اهللا عتـو    وم، اوعذاب مـن عانـد اهللا إسـرافً   ،ا إفراطًقتلة من كفر باهللا  

ا وال ار، مضجعي وأقلقين عن موضعي إال أقض عليوما أذكره ليالً؟ وكيف أنساه
 إال أمر نفـسي حـىت لـوددت أين أجـد الـسبيل إىل االسـتعانة         وقـصر إيلَّ   ، عيشي  علي 

، م حــق اهللا الــذي أوجــب علــيكم وآخــذ مــنك ، عــن النــاسبالــسباع علــيكم فــضالً
ا ا مجــن قلبــكِّوأســ، وأشــفي غليــل صــدر قــد كثــرت بالبلــه ،وأنتــصف مــن ظــاملكم

ـ      ،ه من املؤمنني وساوسم ولـو يوموأذهـب غـيظ قلـو مـا  مث يقـضي اهللا يفَّ ، اا واحـد 
 داعيـا إىل اهللا سـبحانه علـى سـبيل الرشـاد أنـا ومـن            ثـأري  وإن أعش فمدرك  ، أحب
 قصد من سلف من آبآئي وإخواين وإخـويت القـائمني بالقـسط الـدعاة          نسلك ،اتبعين

 عــن وال راغــٍب، ن مــا مــاتوا غــري راهــب ملــصرعهمنوإن أمــت فعلــى ســ، إىل احلــق
فـأول قــدويت منـهم أمـري املــؤمنني    ؛ وقــدوة هاديـة ، فلـي ــم أسـوة حـسنة    ،مذهبـهم 

والنـهوض  ، ان حتمـ  ا وقـت القيـام مـع اإلمكـا        إذ كان ما زال قائم    ؛ رضوان اهللا عليه  
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  اهدة اجلبارين فرضونازعه من كان ، فاعترض عليه من كان كالظلف مع اخلف    ، ا
 ،فوجــدوا لعمــر اهللا مـن حــزب الــشيطان مثـل مــن وجــدت   ،كالظلمـة مــع الـشمس  

ومبواضع الرشد ، وهم ملكان احلق عارفون، وظاهرهم من أعدآء اهللا مثل من ظاهرك   
ولذيـذ الـصدق بغلـيظ مـرارة     ،  حبقري عاجـل الـدنيا  فباعوا عظيم أجر اآلخرة  ، عاملون
واختـاذ  ، وركنـت إليـه مبحابـاة النـاكثني       ،ولـو شـآء أمـري املـؤمنني هلـدأت لـه           ، اإلفك
 ،وللظـاملني مواليـا    ،اولكن أىب اهللا أن يكون للخائنني متخـذً       ،ومواالة املارقني ،املضلني

 ،اذوا أيــآت اهللا هــزوواختــ ،ااهللا كفــر فبــدلوا نعمــة، ومل يكــن أمــره عنــدهم مــشكالً
ى تكــون هلــم اخلالفــة أنــ: فقــال رابعهــم ،وأنكــروا فــضيلة اهللا ،وجحــدوا كرامــة اهللا

 النبيئون وأبنآء النبيني الذين اختـصهم اهللا مبثـل مـا           دِسح افقدمي ،حسدا وبغيا ،والنبوة
‰ôΘr& tβρß &: فأخرب عنهم تبارك وتعـاىل فقـال      ،اختصنا Ý¡øts† }̈ $ ¨Ζ9 $# 4’n?tã !$tΒ ÞΟßγ9 s?#u ª!$# 

 ÏΒ Ï&Î#ôÒ sù ( ô‰s) sù !$ oΨ÷�s?#u tΑ#u tΛÏδ≡t� ö/Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ïtø: $#uρ Μßγ≈oΨ÷�s?#uuρ % ¸3 ù=•Β 

$ VϑŠÏà tã^]والكتاب واحلكمـة والنبـوة وامللـك    ، فجمع هلم املكارم والفضائل ، ]٥٤:النساء
جاهـدهم أمـري املـؤمنني      ، الـضالل ا علـى    ا يف الغي وإصـرار    فلما أبوا إال متادي   ، العظيم

 وشبيهه#مث تاله احلسن سليل رسول اهللا      .  اهللا شهيدا رضوان اهللا عليه     حىت لقي ، 
فجاهـد مـن كـان     ،إذ كل أهلها سادة فكيـف بـسيد الـسادة   ،وسيد شباب أهل اجلنة 

وسكن إليـه مـن املـسلمني مـن كـان شـايعه مـن ذوي الـسابقة          ، أمري املؤمنني جاهده  
اهللا بـن  فكان ممـن نقـض مـا عقـد لـه ونكـث عمـا عاهـده عمـك عبيـد           ، وأهل املأثرة 

وجهـه علـى مقدمتـه يف    . وظن أن سـريرته هللا مثـل عالنيتـه       ،العباس حني اطمأن إليه   
ا مـن سـواد العـراق بـاع دينـه      نِكسفلما نزل م ،حنو عشرين ألف مقاتل من املسلمني     

،  وحلـق مبعاويـة  سكره لـيالً وأمانته من ابن آكلة األكباد مبائـة ألـف درهـم وفـارق عـ       
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وأطمعه يف مبارزتـه بعـد أن كانـت نفـسه     ، فدله على عورات عسكر ابن رسول اهللا      
  أن ال مطمـع لـه حـني اسـتدرج    وظـن ، حيط ـا وضـاق عليـه مـورده ومـصدره     قد أُ 

حـىت إذا  ، ا ثـواب اهللا  هلـا يف ذات اهللا وحمتـسب  وأمهل له فارحتـل احلـسن بنفـسه بـاذالً       
وأيـس النـاس مـن    ، فوجأه يف فخذه فسقط ملا بـه      ، ب عليه أخو أسد   كان باملدائن وث  

وخذله أعوانـه  ، وعجزت قوته،فلما قصرت طاقته ، اوتفرقوا قطع ،اعيفتبددوا شِ ،إفاقته
، فاسـتثقل اللعـني ابـن اللعـني حيامـا      ،سامل هو وأخوه معذورين مظلومني موتورين    

 حــىت نـال مـراده وظفــر   # فاحتـال باالغتيــال البـن رسـول اهللا    ،واسـتطال مـدما  
وغرب شـقيقه وأخـوه وابـن أمـه وأبيـه           . مغموما فقيدا ، اا شهيد فمضى مسموم ، بقتله

حىت إذا ، على مثل ما انقرض عليه أبوه وأخوه، ونظريه يف سؤدده  ، شريكه يف فضله  
دافعـه عنـها أبنـآء    ، ونصرة اهللا من اختـرامهم    ،ظن أن قد أمكنته حمنة اهللا من بوارهم       

علـى سـليل   ا ملـن آثـر   وسـحقً ،ا للقوم الظاملنيفبعد ، واستدرج ا أبنآء الطلقاء   ،الدنيا
فقتلـوه ومنعـوه مـآء    ، واخلائن ابن اخلائنني،  اخلبيث ابن اخلبيثنيالنبيني وبقية املهتدين  

ــذول لــسائر الــسباع ،الفــرات ، وأعطــشوه وأعطــشوا أهلــه وقتلــوهم ظمــأً ، وهــو مب
 إىل يزيـد اخلمـور   همث ـادوا رأسـ  ، م فال يرمحونويستعطفو، يناشدوم فال جيابون  

ا إليهوالفجورتقرب ،ا للقوم الظاملنيفبعد.!!  
فتذاكروا ما ، مث توجهت مجاعة من أهل العلم والفضل إىل سجستان يف جيش    

حــل ــم مــن ابــن مــروان فخلعــوه وبــايعوا احلــسن بــن احلــسن ورأســوا علــيهم ابــن  
نـصب العـدواة   ، رأسـهم غـري طائـل وال رشـيد       وكـان   ، األشعث إىل أن يأتيهم أمـره     

، ققـوا كـل ممـز   فمز،  حـدهم فتفرقت عند ذلـك كلمتـهم وفـلَّ       ، للحسن قبل موافاته  
 ِزفلما ه  ى م جيش الطواويس احتالوا جبدي احلسن بن احلسن فمضى مسموما يتحـس
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 حىت إذا ظهر الفساد يف الرب والبحـر شـرى  ،ويتجرع الغيظ رضوان اهللا عليه     ،احلسرة
لب مث أحـرق فـأكرم   تـل مث صـ  فمـا لبـث أن قُ     ، زيد بن علي عليهما السالم هللا نفـسه       

 مث ما كان إال طلوع ابنه حيىي    . امبصرعه مصرع$ا خبراسـان فقـضى حنبـه وقـد      ثائر
وقد كان أخي حممد بن عبداهللا دعا قبل زيد وابنه عليهما     ، أعذر رضوان اهللا عليهما   

ع إليه جدك حممد بن علي ابن عبداهللا بـن عبـاس     وسار ،السالم فكان أول من أجابه    
 ،حـىت خـدع بالـدعآء إليـه طوائـف         ، فخرج ابن عمه يقوم بدعوته    ، وإخوته وأوالده 

وقد أخذ اهللا عليكم منكم ، وإلينا ترجعون، ومعلوم عند األمة أنكم كنتم لنا تدعون
كيـة اخلائفـة التقيـة    ا ملهدينا حممد بن عبداهللا الـنفس الز وأخذنا عليكم ميثاقً  ، ميثاقا لنا 
ا وال وادعيتم من إرث اخلالفة ما مل تكونوا تدعونه قـدمي       ، فنكثتم عند ذلك  ، املرضية
فها أنـتم اآلن تبغـون ديـن اهللا    ، عاه أحد لكم من األمة إال تقوال كاذبا   وال اد ، احديثً
 ،حاا واسـتبا بلْواآلمـرين بـاملعروف صـ     ،  قتال واجتياحا  #وذرية رسول اهللا    ، عوجا

مل يكــن لكــم خاصـة ولألمــة عامـة يف حممــد بــن    أو؟ وأىن تؤفكـون ، مـىت ترجعــون ف
حــىت مــا ،وال زهــد يــشبه زهــده، إذ ال فــضل يعــدل فــضله يف النــاس، عبــداهللا فــضالً

ولقد أمجع عليه أهل األمصار من أهل الفقه      ،  فيه مؤمنان  وال يتراد  ،يتراجع فيه اثنان  
فما ذكـر عنـد   ، وال تقفهم عنه الظنون، لشكوالعلم يف كل البالد ال يتخاجلهم فيه ا   

وأقـروا بفــضله وســارعوا إىل   ،وأوجبــوا طاعتــه، خاصـة وال عامــة إال اعتقــدوا حمبتـه  
فغمـصوا  ، إال من كـان مـن عتـاة أهـل اإلحلـاد الـذين غلبـت علـيهم الـشقوة             ، دعوته
ادة وقـ ، وتوقعوا النقمة من شيع أعدآء الدين وأفئدة املضلني وجنـود الـضالني   ، النعمة

، وقـد كـان الـدعاء إليـه مـنكم ظـاهرا            ،وحزب اخلـائنني  ، وأعوان الظاملني ، الفاسقني
 ،حممــدنا منــصور: بــإعالن امســه وكتــاب إمامتــه علــى أعالمكــم، والطلــب لــه قــاهرا
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ي  حىت صرفتموها إليكم وهي ختطب عليـه  ،ويسمع وال جيهل ،نكرعرف ذلك وال ي ،
 ورأى قلـةَ   ،وشهدمت إبرامها ،  وغاب حني حضرمت ، وكفحتموها عنه وهي مقبلة إليه    

وهـدأت  ، حىت إذا حصلت لكم بدعوتنا ،وعظيم جرأة ممن اعترض،  ممن حضر رغبٍة
إا ال  : وجنايتكم علينا  ،قالت لكم إجرامكم إلينا   ، ت لكم بنسبتنا  وقر ،لكم خبطبتنا 

فـأغري بنـا جـدك     ،وال تطمـئن لكـم دون استئـصالنا    ،توطأ لكم إال بإبادة خـضرائنا   
حـىت   ،وضراعة مملكـة ، لؤم مقدرة، وال خيفى أثره فينا عند املسلمني      ،املتفرعن فقتلنا 

وهيهـات أن يـدرك   ، قبـل بلـوغ شـفآء قلبـه مـن فنآئنـا        ، مقتـدر  أخذه اهللا أخذ عزيـزٍ    
، فالويل لـه ، وإرادة ال بد من بلوغها    ،  ال بد من إظهارها    وهللا فينا خبيئةً  ، ذلك الناس

وبكـت يف ظلـم   ، وسـهرت متهجـدة هللا  ،  حمـارم اهللا فكم من عني طاملا غمضت عـن     
وألـصقها   ،ومسرهـا باملـسامري احملمـاة    ،ها بـالعربات باكيـة    قد أسح ، ا من اهللا  الليل خوفً 

، اوعىن هللا متخـشع  ،اوكم من وجه طاملا ناجى اهللا جمتهد ،باحلدرات املرصوفة قائمة  
هللا أن لـو مل يلـق اهللا إال بقتـل    وبـا ، ا بـه معنوقًـ  ممثـوالً ،  مقتـوالً بالعمد مغلـوالً   امشوه

فكيـف  ،وخطـب كـبري    النفس الزكية أخي حممد بن عبداهللا رمحه اهللا للقيه بإمث عظيم          
، أيب عبــداهللا بــن احلــسن وإخوتــه وبــين أخيــه ،الــنفس الزكيــة التقيــة )١(وقــد قتــل أبــا

ال ، وحـال بينـهم وبـني خـروج الـنفس يف مطـامريه       ، ومنعهم روح احلياة يف مطابقـه     
وال مواقيـت الـصالة إال بقـرآءة أجـزآء القـرآن جتزئـة قـد               ، ن الليـل مـن النـهار      يعرفو

ا قرم، عرفوه ملا غابوا يف أنآء الليل والنهار حني الشتآء والصيف حال أوقات الصالة        
فولغ فيهم ولغـان    ، فيهم #وترة لرسول اهللا     ،ا منه ألرحامهم  وقطع، منه إىل قتلهم  

 واُهللا، وم م م اخلرتير   ، م ضراوة الذئاب  وضري بقتل صغريهم وكبريه   ،الكالب

                                                        
  .قبل ): ج( يف )١(
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فلما أهلكه اهللا قابلتنا أنت وأخوك اجلبار الفظ الغلـيظ        . له وملن عمل بعمله باملرصاد    
فأكلتمانـا  ، اا وتطريـد  ا وتـشريد   وعـذاب  قـتالً ، واحتـذاء سـريته   ، بأضعاف فتنته ، العنيد

، ا عنكمــايف الفلــوات هربــدنا وتأبــ، ا منكمــاحــىت لفظتنــا األرض خوفًــ، أكــل الربــا
ولو مل جيترم أخوك إال قتـل       ،وألفتنا البهائم وألفناها   ،فأنست بنا الوحوش وأنسنا ا    

      احلسني بن علي وأسرته بفخ لكفى بذلك عند اهللا وزرا وسيعلم وقد علم مـا  ا عظيم
، دهمث امتحننـا اهللا بـك مـن بعـ     .واهللا جمازيه وهو املنتقم ألوليائه مـن أعدآئـه        ،اقترف
وظلمت األول واآلخر منا    ،رصت على قتلنا  فح،   ـ ال يؤمنك منهم بوال نـأي   ، د دار ع
ال تـسكن نفـسك   ، تتبعهم حيلك وكيدك حيث ستروا من بالد الترك والديلم   ، جار

لئال ؛ وال ترثى لكبرينا ، وال تدع صغرينا  ، وال يطمأن قلبك دون أن تأيت على آخرنا       
، حـىت أخرجـك الطغيـان     ، وال أحـد مـن أهلـه      ، وال قائل بـصدق   ، يبقى داع إىل حق   

، وقربـت مبغـضيه   ، وأعلنـت بنقـصه   ، ومحلك الشنآن أن أظهرت بغضة أمري املؤمنني      
، وأشـفيت غلتـهم يف تناولـه      ، حىت أربيت علـى بـين أميـة يف عداوتـه          ، وآويت شانيئه 

، ارهوقتـل زو ، موضعهوتعمية ، بن علي صلوات اهللا عليهوأمرت بكرب قرب احلسني    
فواهللا لقد كانـت بنـو      ، وأوعدت فيه وأرعدت وأبرقت على ذكره     ، صال حمبيه واستئ

ا علـيكم علـى بعـد    وعـددنا مـساويهم احتجاجـ   ،  لكمأمية الذين وضعنا آثارهم مثالً 
 لنـا  وأحـسن اسـتيفاءً  ، ا مـن مجـيعكم   وأعطـف علينـا قلوبـ     ، أرحامهم أرأف بنا منكم   

؟ داهـ جومل ال ت ، بـشأنكم امتـرآء    وال ،فواهللا ما بـأمركم خفـاء     ، ورعاية من قرابتكم  
     ا ومساء وأنت معتكف على معاصي اهللا صباح، ا باملهلة مغتر ،واثقـا   ،ا من النقمة آمن

، أو خمارشة كلـب   ، أو مناقرة ديك  ، تارة تغري بني البهائم مبناطحة كبش      ،بالسالمة
ــرش اخلــصيان  ــذُّ، وتــارة تفت ــأيت ال مث ال ، ا وســكرانوتتــرك الــصالة صــاحي ، انَركْوت
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، فـسبحان اهللا مـا أعظـم حلمـه    ، وانتهاك حمـارم اهللا ، يشغلك ذلك عن قتل أوليآء اهللا 
وكيـف  ، ولكنـه تبـارك وتعـاىل ال يعجـل بالعقوبـة      ،وأكثر أناتـه عنـك وعـن أمثالـك     

، فأمـا مـا دعـوتين إليـه مـن األمـان         . يعجل وهو ال خياف الفوت وهو شديد العقاب       
وال  ،ه خلطـري مهتـ  لُّحـ نوال ت، ين الرغائـب عزمتـه   فمثلي التـث  ، وبذلت يل من األموال   

، بـاق  وعـار ،  مبال فاٍن عنداهللا أجرهواليترك جزيالً ، ا على األيام أثره   ا باقي  سعي تبطلُ
وأسـأله أن جيـريين مـن مثلـها         ، وأستعصم اهللا منها  ، وجتارة بائرة ، هذه صفقة خاسرة  

ــه ــه وطول ــأبيع املــسلمني وقــد مســت إيلَّ . مبن وانبــسطت حنــوي آمــاهلم  ، رهم أبــصاأف
هـذا  ، ضيق العطن ، لئيم الرغبة ،  اهلمة ا لدينّ إين إذً ؟ واشرأبت أعناقهم حنوي  ،بدعويت

وديـن اهللا   ، واحملارم منتهكـة  ، واملعاصي مستعملة ، واحلدود معطلة ، واألحكام مهملة 
ــ، وبــصرييت مــشحوذة ، حمقــور ــريي  . ة اهللا قائمــة يف إنكــار املنكــر وحج ــابيع خط أف
لقـد ضـللت إذا   ! ؟وألبس العار والشنار مبقـامكم    ، وشرف موقفي بدرامهكم   ،مبالكم

وال شـعاري  ، وال لباسي إال اخلـشن  ، واهللا ما أكلي إال اجلشب     ،وما أنا من املهتدين   
وال شـهويت مـن الـدنيا     ، وال فراشـي إال األرض    ، وال صاحيب إال الـسيف    ، إال الدرع 

ا النتظـار إحـدى احلـسنيني يف        ا واحـد  فًـ ولو موق ، والرغبة يف جماهدتكم  ، إال لقآؤكم 
وضـمانا سـوف   ، وبعد فإن لنا علـى اهللا وعـدا ال خيلفـه    .ذلك كله يف ظفر أو شهادة     

%y‰tãuρ ª!$# tÏ& :ننجزه حيث يقول   ©! $# (#θ ãΖtΒ#u óΟä3Ζ ÏΒ (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# óΟ ßγ ¨Ζxÿ Î=ø⇐ tG ó¡uŠs9 

’Îû ÇÚö‘F{$# $yϑ Ÿ2 y#n=÷‚tGó™$# šÏ% ©!$#  ÏΒ öΝ Îγ Î=ö6s% £ uΖ Åj3 uΚã‹ s9uρ öΝ çλm; ãΝ åκs]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 4 |Ós? ö‘$# 

öΝ çλm; Ν åκ ¨]s9 Ïd‰t7 ãŠ s9uρ . ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ Îγ Ïùöθyz $YΖ øΒ r& 4 Í_tΡρ ß‰ç6÷è tƒ Ÿω šχθä. Î�ô³ç„ ’Î1 $ \↔ ø‹ x© 4̂] وهو  ]٥٥:النـور 
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�ß‰ƒÌ&:  عــــز قــــائالًالــــذي يقــــول çΡ uρ βr& £ ßϑ ¯Ρ ’n?tã šÏ% ©! $# (#θ àÿ ÏèôÒ çGó™$# †Îû ÇÚ ö‘F{$# 

öΝ ßγ n=yèøg wΥuρ Zπ£ϑ Í← r& ãΝ ßγ n=yèôftΡ uρ šÏOÍ‘≡uθø9   .)١(]٥:القصص[^#$
وشـاور أهـل الـرأي مـن     ،  على هارون أثناء وساده$ فلما ورد جواب حيىي     

وكان مـن قـضاته   ، فقال أبو البختري وهب بن وهب ، فاستبهم عليهم األمر   خاصته
 حيـىي مـن   ملَّس أن أحتـال لـك حـىت تـ     علـي يـا أمـري املـؤمنني   : بل جعله قاضي القضاة  

أمجـع مـن وجـوه أهـل قـزوين وزجنـان         : قـال ؟  وكيـف وحيـك تعمـل      :فقال، جستان
ويـشهدون عنـد جـستان أين قاضـي     ، والري وأر ومهذان وعلمائها من قدرت عليه      

فاجنلى كرب هارون   ، ويشهدون وأنا لك باخلالفة   ، وأشهد أن حيىي لك عبد    ،القضاة
وأمـره  ، ه من فوره إىل الفضل بـن حيـىي  ووج،  البختري جبائزة ثالمثائة ألف  وأمر أليب 

كرم وأسقط عنه ومن شهد أُ، في مالهواصطُ، ربت عنقه من امتنع من الشهادة ضأنّ
فجمـع مــن العلمـاء مـن أهــل اجلهـات والنـواحي الــيت مسيناهـا ممـن يعــرفهم        ؛ اخلـراج 

 جستان فـشهدوا بـأن أبـا البختـري     مث تقدموا إىل  ، جستان ألف رجل وثالمثائة رجل    
 .$ولـيس بـابن بنـت الـنيب        ،  هلارون وشهدوا جلستان بأن حيىي عبد     ،قاضي القضاة 

فأنفذ إليهـا  ،فيه من جهتها  عليه فطمعوقد كان الفضل عرف أن امرأة جستان غالبةٌ   
فأشــارت علــى جــستان  ، مــن األلطــاف واجلــواهر والطيــب والثيــاب حــىت أرضــاها  

يـا حيـىي مـا    : $قـال جـستان لـيحىي    ، فلما اجتمع هـذان الـسببان  ، )٢(بتسليمه إليهم 
 فاجعلـه  أيها الرجل إن لك عقالً: $ فقال له؟ ا ختدعه بدعوتك غريي   وجدت أحد 

ـذا املـ          ، ا دون هواك  حكم وال وجهـوا  ، اللو أين كنت كما قالوا ما وجهـوا إليـك
وال مجعـوا مـن وجـوه     ، وأنفقوا هذا املال اجلسيم ألجل عبد هرب  هذا اجلند العظيم  

                                                        
  . وما بعدها ١/٢٢٥ انظر الشايف )١(
   .٤٩٤ اإلفادة )٢(
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فابعث من تثق به يسأل عين يف هذه ، ليشهدوا عندك بالزور؛ هذه األمصار من ترى 
فقـال جـستان وكانـت    ، األمصار ويف غريها من أنا حىت تكون على يقني مـن أمـرك        

، هـؤالء ليـشهدوا عنـدي بـالزور    ما كان ، هذا يطول: نيته قد فسدت ذه األسباب    
، فـامجع بـيين وبينـهم     ، هم قتـل   مـن أىب منـ     وإنّ ،لـشهادة إـم مكرهـون علـى ا      : فقال
احلمـدهللا علـى مـا أوالنـا مـن نعمـة       : فلما اجتمعـوا عليـه قـام فقـال     ، أفعل هذا : فقال

ومجيـل مـا   ، وعلى جزيـل مـا أوىل    ،  حممد #وأكرمنا بوالدة نبيئه    ، وأبالنا من حمنة  
حممدا عبـده ورسـوله   وأشهد أن ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له    ، ابتلى

معاشـر  : واختاره واجتباه صلوات اهللا عليـه وآلـه أمجعـني أمـا بعـد             ، انتخبه واصطفاه 
ــإنكم كنــتم مــن الــدنيا بــشر دار  وأكلكــم ، مــاؤكم أجــاج،وضــنك قــرار، العــرب ف

مل ، وجنـودهم علـيكم ظـاهرة   ، األعاجم لكم قاهرة، )٣(واهلبيد )٢(زِهلْمن العِ ، )١(ملاج
 )٤(بقْأنـتم مـع الـدنيا مبرتلـة الـس     ، من بلدكم إال قلة خري بلدكممينعهم من حتويلكم  

   إن أتاهـا مـن أمامهـا    ، هـا منعتـه  مع الناب الصعبة الضروس مىت دنا إليها لينال من در
فما عسى أن يـصيب منـها هـذا        ، تهأو من عرضها عض   ، أو من ورائها رحمته   ، خبطته

وال ، اوال حترمـون حرامـ  ،  حـالالً ونلُِّحال ت، واختالف كلمتكم، على تفرق مشلكم 
 وغطت احلرية على أبصاركم ،  الباطل على قلوبكم فال تعقلون  قد رانَ ، اختافون آثام

، على أن عـودكم نـضار     ، وأسكت الغفلة على أمساعكم فما تسمعون     ، فما تبصرون 
فبعـث فـيكم حممـدا    ، مث مـن اهللا علـيكم وخـصكم دون غريكـم         ، وأنتم ذو األخطـار   

                                                        
   .٢٦١القاموس ص. األكل بأطراف الفم :  اللّمج)١(
   .٦٦٦القاموس ص. طعام من الدوم والوبر :  الِعلِهز)٢(
   .٤١٨القاموس ص. احلنظل :  اهلبيد)٣(
   .١٢٤القاموس ص. ولد الناقة :  السقب)٤(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ١٦ 

وهـو  ، وجعله بني أظهـركم ليميـز بـه بيـنكم     ،وأرسله للناس كافة  ،  منكم خاصة  #
، فاسـتنقذكم مـن ظلمـة الـضالل إىل نـور اهلـدى        ، تعاىل أعلم بكـم مـنكم بأنفـسكم       

واسـتخرجكم مـن عمـى      ، وجال غشاوة العمى عن أبصاركم بـضيآء مـصابيح احلـق          
 ورأب، تقكـم مـا انفتـق مـن ر    )١(هقِـ فِْر ِبلَمـ وج، حبور الكفر إىل جـدد أرض اإلميـان       

بيولَ، ه ما انصدع من شعبكم    ِنمبإصالحه ما فرقت األحقاد واجلهل مـن قلـوبكم   م  ،
ت وتفاج، )٢(سها فأرزمتوأب، تنفذلت بعد ع، مث اقتضب برحمه لكم الدنيا الصعبة     

ــيمني كفــه، واجتــرت بعــد ضــرس ــت ، فأحفلــت أخالفهــا، ودرت ضــرعها ب وانبعث
ومـألمت  ، ٍلهـ  بعـد ن لـالً فـشربتم ع  ، لناب املقـالة طالهـا    فرأمتكم كما ترأم ا   ، أحاليبها

وتلـوذ بكـم كمـا تلـوذ          تـدور حـولكم    #وتركها  ، )٣(أسقيتكم فضال بعد التظاظ   
  .الزحور بسقبها

  ورحض بظهور اإلسالم عـن أبـدانكم درن   ، د قناتكم بثقاف احلق   فلما أقام أو
ا يف  ئع خافـض  وشـرع لكـم الـشرا     ، وسـن لكـم الـسنن     ، وحلب لكـم الطريـق    ، الشرك

ومل يبغ منكم على ما جاءكم   ، بنفسه )٤(يشاوركم يف أمره ويواسيكم   ، ذلك جناحه 
 فقـال  ،  ذلـك حـىت أنـزل اهللا فيـه قرآنـا     #وما فعـل   ، ا إال أن تودوه يف قرباه     به أجر

≅ & :تبارك وتعاىل  è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) nο ¨Š uθyϑ ø9$# ’Îû 4’ n1ö� à) ø9$# 3^] فلما بلـغ   ] ٢٣:رىالـشو
 # يِعــد، وأجنــز لــه مــا وعــده مــن طاعــة العبــاد والــتمكن يف الــبالد  ، رســالة ربــه

وقد غفـر لـه مـا     ، وقدم على البهجة والسرور   ، فصار إىل جوار ربه وكرامته    ،فأجاب

                                                        
  . برتقه ): أ( يف )١(
  . حقرها فاشتدت )٢(
  .اكتظاظ ): أ( يف )٣(
  .ويساويكم ): أ( يف )٤(
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ف بـني  فخلّـ ، واملقـام احملمـود لديـه     ، فوعده الـشفاعة عنـده    ، تقدم من ذنبه وما تأخر    
مث مل  ، ووليـتم أمـوركم سـواهم     ، م وقدمتم علـيهم غريهـم     فأخرمتوه، أظهركم ذريته 

      ايلبث إال يسريا حىت جعلتم مال ولده حوز ،تـل فـيكم   وقُ، فنت ليالًوظلمت ابنته فد
،  سبطه األكرب أبـو حممـد  مرح وسل وجِذمث خ ، وصيه وأخوه وابن عمه وزوج ابنته     

،  يف مقام واحـد نني بيته األد ل سبطه األصغر أبو عبداهللا مع مثانية عشر من أهل         ِتمث قُ 
لـون  قتم بعـد ذلـك ي  مث هـ ، )١(مث على أثر ذلك نبش وصلب وأحرق بالنار ولد ولـده     

ــوي ــة   رطَ ــذه الغاي ــبالد إىل ه ــشردون يف ال ــارهم قُ، دون وي ــل كب ــغار ،ت ، هموأومت ص
ه مـا لقـي أهـل بيـت نبـيكم          مـن عـدو    ما لقـي عـدو    ! سبحان اهللا ، وأرملت نسآؤهم 

، ا بـالقول  وليس فيكم مـن يغـضب هلـم إال هـزؤ          ، من القتل واخلوف والصلب   منكم  
ا حـىت ختـذلوهم   مل تلبثـوا إال يـسري   وإن غضبتم زعمتم وقمتم معهـم كـي تنـصروهم         

املنقطعـة أسـبام   ،  من الـسودان البعيـدة أنـسام    #فلو كان حممد    ، وتفرقوا عنهم 
ــه   ــه قــد جــاوركم لوجــب علــيكم حفظــه يف ذريت ــ، إال أن ف وأنــتم شــجرة هــو  فكي

وقـد  ، وتصولون على سائر األمـم     ،تفخرون على العجم  ، وأغصان هو فرعها  ،أصلها
 ةًَءوسفَـ ، عاقدمتوه وعاهدمتوه أن متنعوه وذريتـه ممـا متنعـون مـن أنفـسكم وذراريكـم              

فمـا أنـتم    ؟ أبقلـة  ؟وبـأي عـذر تعتـذرون إليـه       ،  تلقونـه غـدا    بأي وجهٍ ، لكم مث سوءة  
ــذل؟ أفتجحــدون، بقليــل ــوم ال ينفــع جحــد ف ــسرائر ، ك ي ــه ال ــوم تبلــى في ــك ي أم ،ذل
د لقد هدمتم ما شي   ،  مقتدرٍ فيأخذكم اجلليل أخذ عزيزٍ   ، قتلناهم فمصدقون : تقولون

فلو فعلت السمآء ما فعلـتم لتطأطـات        ، وأطفأمت ما أنار من ذكركم    ، اهللا من بنيانكم  
ألعجـب مـن أحـدكم      إين  ، اورملـارت مـ   أو األرض   ، اجلبال لصارت دكـا    أو ،إذالالً

                                                        
  .ولده وولد ولده : )أ( يف )١(
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 نـسآء العـرب بــأين   يقـول بزعمـه ال تتحـدثن   ، يقتـل نفـسه يف معـصية اهللا وال ينـهزم    
ــررت ــودكم     ، ف ــضتم عه ــانتكم ونق ــرمت أم ــأنكم خف ــسآء العــرب ب ــد حتــدثت ن ، وق

فـال أنـتم تنـصروم    ، وفررمت بأمجعكم عن أهل بيت نبـيكم      ، ونكصتم على أعقابكم  
وال لقـرب جـوارهم     ، من طريق العصبية واحلمية   وال  ، للديانة وما افترض اهللا عليكم    

، وال أنتم تعزلوم فال تنصروم وال تنصرون عليهم عدوهم، وتالصق دارهم منكم
ا لتشفي غيظكم من قتلهم واستئصاهلم وطلبهم       زهون، حمة لسيوفكم بل صريمتوهم لُ  

ن جبـل  ومـ ، فصرنا طريدة لكـم مـن دار إىل دار  ، يف مظام ودارهم ويف غري دارهم   
ــا مــن دار   ، ومــن شــاهق إىل شــاهق ، إىل جبــل ــك حــىت أخرجتمون مث مل يقــنعكم ذل

ا معــشر مث مل ترضــوا بــذلك مــن حالنــا حــىت تــداعيتم علينــ، اإلســالم إىل دار الــشرك
فخرجتم إىل دار   ، من مجيع األمصار واملدائن والبلدان    العرب خاصة من دون العجم      

وتقربـا إىل ربكـم      ،ا مـنكم بقتلنـا    ك تلـذذً  ا لدمائنا دون دمـآء أهـل الـشر        طلب، الشرك
وال نفـس   أظهركم مـن ذريـة نبـيكم عـني تطـرف      زعمتم أن ال يبقى بني ، باجتياحنا
ــرف ــم  ، تعــ ــنكم إال أعالمكــ ــذلك مــ ــم بــ ــوهكم، مث مل يقــ ــاؤكم، ووجــ ، وعلمــ

  .)١(واهللا املستعان،وفقهاؤكم
، رج فلما مسعنا كالمه وخطبتـه بكينـا حـىت كـادت أنفـسنا أن ختـ        :قال الراوي 

، ة لـو قتلـتم عـن آخــركم    هــل بقـي لكـم حجـة أو علّــ   :فقمنـا وتـشاورنا فقلنـا   : قـال 
ا لكم من أن تشهدوا على ابن بنت واصطفيت أموالكم كان خري ، وسبيت ذراريكم 

فقــال : قــال، فعزمنـا علــى أن ال نـشهد  : قــال، وتنفونـه عــن نـسبه  ، بالعبوديــةنبـيكم  
ويريــد أن يقاتــل بأهــل الــشرك أهــل ، البختـري إن هــذا حيــىي قــد دخــل بــالد الـديلم  

                                                        
  . وما بعدها ١/٢٢٩ الشايف )١(
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، وقــد جــآءت الرخــصة يف الكــذب ،وخيــرج بــه مــن طاعــة أمــري املــؤمنني ، اإلســالم
وقد رأينا أنه عبد ألمري املؤمنني نطلـب بـذلك الثـواب عنـد اهللا         ، واخلديعة يف احلرب  

وال غىن بكـم عـن حـسن جـزآء أمـري      ، )١(وتسكن الثائرة، تعاىل لترجع ألفة املسلمني 
واألطمـاع ملـن    ، فقـرأه علـيهم مبـا فيـه مـن اإليعـاد ملـن امتنـع               ، وهذا كتابـه  ، املؤمنني
مـا  :  وصاح بنا أبو البختري   :قال، وكان معه سليمان بن قليح فشفع كالمه      ، أجاب

واهللا لـئن امتنعـتم مـن      ، وملتم معه علـى أمـري املـؤمنني       ، خدعكم فاخندعتم ؟ تنتظرون
فتقـدموا  ؛  أمـوالكم  ولتؤخـذنّ ،  ذراريكـم  سبنيتول،  عن آخركم  نلُتقْتالشهادة عليه لَ  

،  وكانوا من أهل قزوين #فشهدوا بأمجعهم أنه عبد هلارون وليس بابن بنت النيب          
ومـن  ،والرؤايـان تـسمعائة رجـل    ذان والري ودنباوندومهَ )٢(وزجنان وأر وشهر برد   
ني يف وكل هؤالء من أهل الشرف والقـدر والعـرب املتمكـن    . أهل طربستان أربعمائة  

ألم من العلماء قد ؛ وكان أكثر أولئك الشهود، ليس فيهم وضيع إال اليسري  ، البالد
 :$قـال حيـىي   ؟ هـل بقيـت لـك علـة تعتـل ـا          : قـال جـستان   ، )٤($ليحىي   )٣(بايع

ا فـأنظرين آخـذ يل وألصـحايب    فإن أبيت إال غـدر ، إم مكرهون ، بكاؤهم وترددهم 
 إىل هـارون حـىت أكتـب إقـراره خبطـه ومجيـع          األمان على نسخة أنسخها وأوجه ـا      
وكتـب الفـضل إىل   ،وكتب إىل الفضل بـذلك  ، الفقهاء واملعدلني من بين هاشم ففعل     

    ـ  الرشيد فأمتأل الرشيد سـروروأشـهد علـى    ، $وأجـاب إىل العقـد لـيحىي        ، اا وفرح
  . )٥(وأتى كتاب هارون وخطه بيده، نفسه من ذكره حيىي من العلماء واهلامشيني

                                                        
  .النائرة ): أ( يف )١(
  . وسخر برد ): ج( يف )٢(
  . بايعوا ): أ( يف )٣(
  .بن عبد اهللا : بزيادة): أ( يف )٤(
   .٤٩٤واملصابيح  ، ٤٦٩ومقاتل الطالبني  ، ٧٧ اإلفادة )٥(
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 -فلمـا دنـا مـن الفـضل بـن حيـىي تلقـاه          ،  من ملـك الـديلم     $نفصل حيىي   مث ا 
وترج  فندم جستان وحينئـذ أخـذ ينتـف     ، وذلك مبرأى من جستان   ، ل ركابه ل له وقب

وإن كـان قـد   ، دعوعلـم أنـه قـد خـ        ،ا وحتـسرا  فًتلـه  حليته وحيثوا التراب على رأسـه     
فوثب عليه بنـو عمـه     ، افرةوضح له احلال لكنه مال إىل الطمع ومساعدة زوجته الك         

  .كوا سواهفقتلوه وملّ
وقـدم  ، ا مجاعـة مـن الـديلم وبنـوا مـسجد     $وكان قد أسلم على يـدي حيـىي       

 مع الفضل بن حيىي بغداد فتلقاه الرشيد بكـل مـا أحـب وأمـر لـه بأربعمائـة            $ حيىي
حيـىي  ا بعـد أن أقـام يف مـرتل     سـني وأجرى له الرواتب السنية وأنزله مرتالً   ، ألف دينار 

 ابن خالد أيام ،مـن   وأمر الناس بإتيانه بعد انتقاله،  لهاوكان يتوىل أمره بنفسه تعظيم
ــرتل حيــ ــهىيم ــام حيــ،  والــسالم علي ــارون يف  ،  يف بغــداد مــدة$ ىيفأق مث اســتأذن ه

النهوض إىل املدينة فأذن له فوصـلها فقـضى ديـون اإلمـام احلـسني ابـن علـي الفخـي                
ــسالم  ــا ال ــرآووصــلَ، عليهم ــة     فق ــياعهم وعام ــسالم وأش ــيهم ال ــب عل ء آل أيب طال

  . )١( على ذلك مديدة مث أزعجه هارون من املدينة إىل بغداد$وأقام ، املسلمني
  :$ أوالده
خدجيـة بنـت إبـراهيم ابـن        : أمـه ، وله العقب من أوالده مجاعة بـاملغرب      ، حممد

 ،جر دوصــاحل، جروعبــداهللا د ،جروإبــراهيم د، وعيــسى مئنــاث. حممــد بــن طلحــة
   )٢ ( .$ذكره السيد أبو طالب . ريبةوقُ

  : والسبب فيه$ذكر مقتله 

                                                        
   .٤٧١ومقاتل الطالبني  ، ٧٩ اإلفادة )١(
   .٧٦ اإلفادة )٢(
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 يف أخبـار حيـىي بـن    ]٢٧٤[ روى الشيخ أبو الفـرج رمحـه اهللا يف مقاتـل الطالبيـة            
وأنـه  ، عاية بيحىي والشهادة عليه أن نفرا من أهل احلجاز حتالفوا على الس  $عبداهللا  

: وهـم ، افـق ذلـك مـا كـان يف نفـس الرشـيد      فو،وأن أمانـه منـتقض    ، يدعو إىل نفـسه   
، ورجـل مـن بـين زهـرة    ، وأبو البختري وهب بن وهب، عبداهللا بن مصعب الزبريي   
، واحتــالوا إىل أن أمكنــهم ذكــره لــه، وافــوا الرشــيد بــذلك، ورجــل مــن بــين خمــزوم

فكـان يف أكثـر األيـام    ، فأشخصه الرشيد إليه وحبسه عند مسرور الكبري يف سـرداب   
  .رهيدعوه فيناظ

 أنه دعا حيىي     ]٣٧٤[نادها بإس وروى أيض $ إليه  )١(ا فجعل يذكر له ما رفع    يوم
 وأطـراف الكتـب يف   ا فيقرأها الرشـيد ا كانت يف يده حجج وهو خيرج كتب  ، يف أمره 
  :فتمثل بعض من حضر، يد حيىي

 ــساق ــل الـ ــسكًال يرسـ ــاقا إال ممـ   ا سـ
  

ــيحأىن أُ   ــه ِحتـــ ــضبه لـــ ــاء تنـــ   )٢(ربـــ
ولكــين ، ال واهللا: قــال؟ أتؤيــده وتنــصره:  ذلــك وقــال للمتمثــلفغــضب الرشــيد مــن  

 هـذا يـا   ندعين ِم: مث أقبل عليه قال، هذا الشاعر لشبهته يف مناظرته واحتجاجه بقو    
ا بل أنت يا أمـري املـؤمنني إنـك ألنـصع لونـ     : قال؟ ا أنا أو أنت نا أحسن وجه  أي، حيىي

 ومـا هـذا يـا أمـري املـؤمنني ممـا       : القـ ؟ فأينا أسـخى أنـا أو أنـت     : الق، اوأحسن وجه
وأنا أحمل معاشـي مـن سـنة إىل         ، أنت جتىب لك خزائن األرض وكنوزها     ؟ تسألين عنه 

، قد أجبتك عن خصلتني فاعفين من هـذه  : قال؟ #فأينا أقرب من رسول اهللا      .سنة
يا أمـري   : فقال. لطالق والعتاق أن ال يعفيه    فحلف با ، بلى فاعفين : قال،  ال واهللا  :قال
إي : قــال؟ هفخطـب إليـك ابنتـك أكنـت تزوجـ      #لـو عـاش رسـول اهللا    ، ملـؤمنني ا

                                                        
  .ما وقع ): أ( يف )١(
  ))شجرة ضخمة تقطع مها العمد،واحدا تنضبه ، التنضب   ومن األشجار))قال أبو عبيد((:  يف اللسان)٢(
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فهــذا : قــال، ال:قــال؟  أكــان حيــل يل أن أزوجــهفلــو عــاش فخطــب إيلَّ: قــال، واهللا
وخـرج الفـضل بـن الربيـع وهـو       ، فغضب الرشيد وقام من جملـسه     . جواب ما سألت  

مث رده إىل حمبـسه   : الواقـ ،  واهللا لوددت أين فديت هذا الس بشطر ما أملكه         :يقول
  . )١(يف يومه ذلك

لينـاظره فيمـا رفـع إليـه     ؛ مث دعا به ومجع بينه وبني عبداهللا بن مصعب الـزبريي         
نعـم يـا أمـري املـؤمنني إن هـذا دعـاين إىل        : وقـال ، فجبهه ابن مصعب حبضرة الرشـيد     

أتـصدق هـذا علـي وتستنـصحه وهـو ابـن       :  يـا أمـري املـؤمنني   $فقال له حيىي     ،بيعته
    عبداهللا بن الزبري الذي أدخل أباك وولده الشعب وأضرم علـيهم بالنـار حـىت تلَّـ خصه 

وهو الـذي بقـي أربعـني مجعـة ال     ، أبو عبداهللا اجلديل صاحب علي بن أيب طالب منه       
 بيـت   إن لـه أهـلَ  :فقـال ،  يف خطبتـه حـىت التـاث عليـه النـاس           #يصلي علـى الـنيب      

 أعينـهم   رقِـ فـال أحـب أن أُ     ، وفرحـوا بـذلك   إذا ذكرته اشـرأبت نفوسـهم إليـه         ، سوء
حىت لقـد ذحبـت لـه    ، وهو الذي فعل بعبداهللا بن عباس ما ال خفاء به عليك         ، بذكره
أبـه مـا تـرى    يـا : فقال له ابنه علي بـن عبـداهللا  ، تتا بقرة فوجدت كبدها قد تفت يوم 

،  الطـائف مث نفـاه إىل ، يا بين هكذا ترك ابن الزبري كبـد أبيـك  : قال؟ كبد هذه البقرة 
، يا بين احلق بقومـك مـن بـين عبـد منـاف بالـشام         : فلما حضرته الوفاة قال لعلي ابنه     

وواهللا إن عدواة هـذا  ، فاختار له صحبة يزيد بن معاوية على صحبة عبداهللا بن الزبري   
 ِوا مبرتلة سوآء لكنـه قَـ    لنا مجيعي فتقـرب يب إليـك ليظفـر    ،  بـك وضـعف عنـك    علـي
، غه ذلـك يفّ ومـا ينبغـي لـك أن تـسو     ،  إذ مل يقدر على مثله منك      ؛ مبا يريد  يمنك فِ 

            كَـ ا منـك إلينـا ذَ    فإن معاوية بـن أيب سـفيان وهـو أبعـد نـسبيومـا احلـسن بـن علـي     ر 

                                                        
   .٤/٣٥٢وابن أيب احلديد  ، ٤٩٥واملصابيح  ، ٤٧٣ مقاتل الطالبني )١(
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 إمنـا سـاعدتك يـا    :فقـال ،  فساعده عبداهللا بن الزبري على ذلك فزجره معاويـة     ههفَّسفَ
إن : فقال عبداهللا ابن مصعب ، هلُوِكوال أُ  هلُإن احلسن حلمي آكُ   : فقال، أمري املؤمنني 

    أَا فَ عبداهللا بن الزبري طلب أمردكَرأتقـول هـذا   ، وإن احلسن باع اخلالفـة بالـدراهم  ، ه
يا أمـري املـؤمنني مـا    : فقال حيىي؟ يف عبداهللا بن الزبري وهو ابن صفية بنت عبداملطلب        
 فخـر ـذا علـى قومـه مـن      الَّهـ ، أنصفنا إذ يفخر علينا بامرأة من نـسائنا وامـرأة منـا         

 علينـا   مكُيغـ  ب ونَعدما ت : بداهللا بن مصعب  فقال ع ، التوبيات واألسامات واحلميدات  
 رأسه إليه ومل يكن يكلمـه قبـل ذلـك إمنـا كـان            $فرفع حيىي   ؟ وتوثبكم يف سلطاننا  

أنــتم ومــن ؟ ا يف ســلطانكمنــبثَّوتأَ: فقــال لــه، خياطــب الرشــيد جبوابــه لكــالم عبــداهللا
فرفــع الرشــيد رأســه إىل الــسقف جييلــه فيــه  ،  أعــرفكمي فلــستِنــفْرع؟ أصــلحك اهللا

مث التفـت  ، مث غلبه الضحك ساعة وخجل ابـن مـصعب    ، ليستر ما عراه من الضحك    
  : ومع هذا فهو اخلارج مع أخي على أبيك والقائل له،  يا أمري املؤمنني:حيىي فقال

  ــب ــؤاد حمـ ــت فـ ــز هاجـ ــم احلـ   ِن دائـ
  

ــ    احلمامــةَإن     ن يــوم الــشعب مــن دثَ
ــضآء واإلحــــ     ــدابر والبغــ ــد التــ   ِنبعــ

  
ــ إنــــــ     لفتنــــــا د أُا لنأمــــــل أن ترتــــ

  ــأمن ــدويــ   ِنم اخلــــائف املــــأخوذ بالــ
  

   ــىت يثــاب    علــى اإلحــسان حمــسننا  ح
    ــدي و ــوم عابـ ــام قـ ــا كأحكـ ــفينـ   ِنثَـ

  
ــةٌ   ــاوتنقـــــضي دولـــ    أحكـــــام قادـــ

  ِنفَ قــداح النبــع بالــس  اِعني الــصربــ  
  

    ــ فطــال مــا قــد ب وا بــاجلور أظمنــا  ر  
ــ      ــا بـــين حـ ــة فـــيكم يـ   ِنسإن اخلالفـ

  
ــا    ــهض بطاعتنــ ــتكم ننــ ــوا ببيعــ   قومــ

  إن أســـلمتك وال رــا ذوي ي   ِنمـــكنـ
  

   ا  العـــزركنـــا نــــزار عنـــد ســــطو   
ــ   ــريومـ ــا وأطهـ ــدهم ثوبـ ــن الـ   ِنرا مـ

  
   ألـــستأكرم  ا إذا نــــسبواهــــا عـــود  

  وأبعــد ــن و ــن عيــب وم ــاس م ــ الن ِنه  
  

  ــم ــاِسوأعظـ ــةً  النـ ــاس مرتلـ ــد النـ    عنـ
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ب حيلف باهللا الـذي ال    فابتدأ ابن مصع  ، قال فتغري وجه الرشيد عند مساع هذا الشعر       
واهللا يـا أمـري املـؤمنني مـا     : ىيفقال حي ،  وبأميان البيعة أن هذا الشعر ليس له       إله إال هو  

وإن اهللا إذا جمـده  ، ل هـذا ا بـاهللا قبـ  ا وال صادقًوما حلفت كاذب، قال هذا الشعر غريه  
 هفْـ العبد يف ميينه بقوله الرمحن الرحيم الطالـب الغالـب اسـتحىي أن يعاقبـه فـدعين أحلِّ        

قل برئت من حـول  : قال، حلفه: قال،  عوجل بيمني ما حلف ا أحد قط كاذبا إال       
ا وتقلدت احلـول والقـوة مـن دون اهللا اسـتكبار       ، واعتصمت حبويل وقويت  ، اهللا وقوته 

فامتنع عبـداهللا مـن   ،  هذا الشعر قلته إن كنت  يواستعآلء عل ،  عنه  اهللا واستغناءً  على
يا عباسي ما له ال حيلف إن    :  للفضل ابن الربيع   :وقال الرشيدفغضب  ، احللف بذلك 

 فرفس الفضلُ، فين أا يل حللفت   وهذه ثيايب لو حلّ   ، هذا طليساين علي  ؟ اكان صادقً 
 فحلــف -وكــان لـه هـوى  -احلـف وحيـك   : بــهمــصعب برجلـه وصـاح   عبـداهللا بـن   

يـا ابـن مـصعب      : مث قـال  ، فضرب حيىي بني كتفيـه    ، عدباليمني ووجهه متغري وهو ير    
فمـا بـرح مـن موضـعه حـىت أصـابه اجلـذام        ، واهللا التفلح بعـدها  ،  واهللا عمرك  قطعت

 ومـشى معهـا ومـشى النـاس     فحـضر الفـضل جنازتـه     ، اليوم الثالث فتقطع ومات من    
 فوقـه اخنـسف القـرب    نِب اللَّـ لَعِـ وج، وا بـه إىل القـرب ووضـعوه يف حلـده      فلما جآء ، معه

 عظيمـة  وخرجـت منـه غـربةٌ   أعني الناس فلم يروا قرار القرب    فهوى به حىت غاب عن      
ودعا بامحال شوك ، فجعل يطرح التراب وهو يهوي  ، التراب التراب : فصاح الفضل 

. اوانــصرف منكــسرفطرحهــا فهــوت فــأمر حينئــذ بــالقرب فــسقف خبــشب وأصــلحه 
 يا عباسي ما أسـرع مـا أديـل حيـىي مـن      رأيت: وكان الرشيد بعد ذلك يقول للفضل  

  :وفيه يقول أبو فراس احلارث بن سعيد.  )١(ابن مصعب

                                                        
  . وما بعدها ٧٥ مقاتل الطالبني )١(
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   الرشــيد لــيحىي كيــف ينكــتم   ردغَــ
  

   ــد ــا جاهـ ــساويهم لتكتمهـــا يـ   ا يف مـ
ــةَ      ــن فاطمـ ــن ابـ ــوالُعـ هم األقـ ــ    والتـ

  
  حلنث وانكشفت ابذاق الزبريي ِغ  

 إذا فـرغ مـن صـالة العـشاء      $وكـان حيـىي     : ]٨١: اإلفـادة [ $قال الـسيد أبـو طالـب        
اآلخرة سجد سجدة إىل قرب السحر مث يقوم فيصلي وكان هارون يطلـع عليـه مـن          

؟ اانظر هـل تـرى يف ذلـك الـصحن شـيئً       :  بن خالد وهو عنده    ىيقصره فقال ليلة ليح   
: مث قـال لـه  ، اأرى بياضـ : فقام ونظر وقـال ، يهوأشار إىل املوضع الذي كان يسجد ف  

: فقـال .  لـست أراه   :فقـال ، فنظـر ؟ قرب طلوع الفجر انظر هـل تـرى ذلـك البيـاض           
ذلك حيىي بن عبداهللا إذا فـرغ مـن صـالة العتمـة سـجد سـجدة يبقـى فيهـا إىل آخـر                    

مث سـلمه إىل  ، تكـون املبتلـى بـه     فقلت يف نفـسي انظـر ويلـك أن ال        :قال حيىي ، الليل
  . بن خالدىيحي

مث مجــع الرشــيد الفقهــاء وفــيهم حممــد بــن احلــسن  : )١(قــال الــشيخ أبــو الفــرج
وأبـو البختـري وهـب بـن        ، واحلـسن بـن زيـاد اللؤلـؤي       ،صاحب أيب يوسف القاضي   

فبــدأ حممــد بــن ، فخــرج إلــيهم مــسرور الكــبري باألمــان، فجمعــوا يف جملــس، وهــب
وكـان حيـىي قـد عرضـه     ،  نقـضه  يفهذا أمـان مؤكـد ال حيلـة   : فيه فقالاحلسن فنظر   

       فـصاح  ، فـوه أنـه مؤكـد ال علـة بـه       باملدينة على مالك وابن الدراوردي وغريهـم فعر
بـصوت ضـعيف هـو    : فقـال ، فدفعـه إىل احلـسن بـن زيـاد     ، هاتـه : عليه مسرور وقال  

  .أمان
أن حممد بن احلسن   : غري الشيخ أبو الفرج من علمائنا رمحهم اهللا تعاىل         وروى

، ه فــسمعه الرشــيد فأخــذ الــدواة فرمــاه ــا فــشج ،فعليــه لعنــة اهللا فمــن نقــضه :قــال

                                                        
   .٤٧٩ املقاتل )١(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٢٦ 

 :قـال ؟أتبكي من شـجة يف سـبيل اهللا      : فانصرف إىل مرتله وهو يبكي فقال له صاحبه       
رت يف أمر حيىي فأكون قد شركت يف دمهال واهللا ولكين أخاف أن أكون قص.  

تــري خه أبــو الب واســتلب:)١(رجعنــا إىل روايــة الــشيخ أبــو الفــرج قــال رمحــه اهللا
فاقتلـه ودمـه   ،وسـفك الـدم  ،قد شـق العـصا  ، هذا باطل منتقض :وهب بن وهب فقال   

قـه إن كـان   خز:  اذهب فقـل لـه  :فقال له،يف عنقي فدخل مسرور إىل الرشيد فأخربه    
فقـال لـه   ،  شـقه يـا أبـا هاشـم    :فقـال ، فقـال لـه ذلـك    ، فجـآءه مـسرور   ، باطال بيـدك  

خذ سكينا فجعل يشقه ويده ترعد حىت صـريه         فأ، ابل شقه إن كان منتقض    : مسرور
فأدخله مسرور على الرشيد فوثب فأخذه من يده وهو فرح وهو يقـول لـه    ، اسيور :

وواله ، تري ألف ألـف ومخـسمائة ألـف درهـم         خ أليب الب  بهوو، يا مبارك يا مبارك   
ع وأمج، ومنع حممد بن احلسن من الفتيا مدة طويلة    ، وصرف اآلخرين ، قضاء القضاة 

   .$على إنفاذ ما أراده يف حيىي 
عن رجل كان مـع حيـىي يف       )٢(فروى بإسناده ، لف يف قتله كيف كان     اخت وقد
فبينمـا حنـن ذات ليلـة      ،وكان يف أضيق البيوت وأظلمهـا     ، ا منه  كنت قريب  :املطبق قال 

كذلك إذ مسعنا صوت األقفال وقد مضت من الليل هجعة فإذا هارون قد أقبل على        
قـال  ، يف هذا البيـت   : قالوا، يعين حيىي بن عبداهللا   ؟ ذاأين ه : مث وقف فقال  ، برذون له 

فأخـذه  ، خـذوه : فقـال ، مل أفهمـه  أدىن إليـه فجعـل هـارون يكلمـه بـشيء          فـ ،  به علي
:  ويقول#وحيىى يناشده اهللا والرحم والقرابة من رسول اهللا        ، فضربه مائة عصى  

  .ما بيين وبينك قرابة: فيقول، بقرابيت منك

                                                        
   .٤٨٠ املقاتل )١(
   .٤٨٢ مقاتل الطلبني )٢(
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ومثانيـة  ،  أربعة أرغفة:فقالوا ؟كم أجريتم عليه:فقال،  إىل موضعه  مل فرد حمث  
ا مث مسعنا وقع ، مث خرح فمكثنا ليايل   ، قال اجعلوه على النصف من ذلك     ، أرطال مآء 

، خرج ففعل به مثل فعله ذلـك فأُ،  بهفقال علي، فإذا حنن به حىت دخل فوقف موقفه 
: فقــالوا ؟كــم أجـريتم عليــه : فقــال،  اهللاوحيــىي يناشـده ، ى أخــرىوضـربه مائــة عـص  

وقـد   مث خـرج وعـاد الثالثـة      . قـال اجعلـوه علـى النـصف       ، رغيفني وأربعة أرطال مآء   
: قـال ، يل مدنف ملا به  هو عل : قالوا،  به علي: فلما دخل قال  ،  وثقل #مرض حيىي   

فلـم  ، مث خـرج  ، قال فاجعلوه علـى النـصف     ، رغيفا ورطلني : قالوا؟ كم أجريتم عليه  
  .بث حيىي أن مات فأخرج للناس ودفنيل

وقال ابن عمار يف روايته وإبراهيم بن رباح أنه بىن عليه اسطوانة بالرافقة وهو      
وذكر غريه من علمائنا أنه كان للرشيد بركة فيها أسود يرمي فيها من سـخط   . حي

 إليها فتلقتـه وبصبـصت لـه وماضـرته      $  ىيعها مث رمى بيح   فجو، عليه فتنشط حلمه  
 الشيخ أبو الفرج بإسناده عن عبدالرمحن بن عبداهللا ابن عمر بن وذكر. ع منهنوأطل

 يـا حيـىي اتـق    :فجعل يقول لـه ، دعينا ملناظرة حيىي حبضرة الرشيد  :حفص العمري قال  
 إنَّ:وأقبل علينا فقال  ، فين أصحابك السبعني لئال ينتقض أمانك     اهللا وعر    هـذا مل يـسم  

    فقـال  ، ا يبلغين عنه شيء أكرهه ذكر أنـه ممـن أمنتـه       أصحابه فكلما أردت أخذ إنسان
أفتريـد أن  ؟  يا أمري املؤمنني أنا رجل من الـسبعني فمـا الـذي نفعـين مـن األمـان       :حيىي

  قال. ال حيل يل هذا؟ ا تقتلهم معي  أدفع إليك قوم:ا يوما  مث خرجنا ذلك اليوم ودعان
 أال ترون :فقال، ه فال جييبهفجعل الرشيد يكلم، آخر فرأيته أصفر الوجه متغري اللون    

فأخرج للرشيد لسانه وقد صار أسود مثـل احلممـة يرينـا أنـه ال يقـدر             ، إليه ال جييبين  
وواهللا لـو رأيـت عليـه     ، إنه يريكم أين سقيته السم    : ظ الرشيد وقال  فتغي، على الكالم 
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   ـ        :قال، االقتل لضربت عنقه صربمث خرجنا من عنده فلما صرنا يف وسـط الـدار فخ ر 
  .على وجهه آلخر ما به

مها إىل هـارون   دفع إىل حيىي بـن خالـد ورقـة مث أمـره بـأن يـسلِّ          $وروي أنه   
ج عليه أال يـسلمها إال بعـد ذلـك فـدفعها إىل هـارون ففتحتـها فـإذا         وحر، بعد وفاته 

  :فيها
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

، اج إىل بينـة م ال حيتواحلاك، واخلصم على األثر، يا هارون املستعدي قد تقدم    
  . )١( يف ذلكج عليإنه حر: قال، ما منعك أن تدفعها إيل يف حياته: فقال هارون

  :$ولبعضهم يرثي حيىي 
ــا مثلُـــ  ــيدِ همـ ــن سـ    يف األرض مـ

  
ــا ســـــييـــــا بقعـــــةً     د مـــــات ـــ

ــوت بــــه معتــــدي  يموســــ      املــ
  

  مـات الـسدى مــن بعـده والنــدى     
    املغتـــــديعليــــك منـــــه رائــــح   

  
ــث   ــربه ال زال غيــــ ــا قــــ    اهللا يــــ

ــدي     ــه اتـ ــىي بـ ــدى حيـ ــم نـ   وكـ
  

   حــزت مــن وجهــه  فكــم حيــآءً   
  وكــــان كــــالنجم بــــه تــــدي     

  
ــا غيثًــــ    ــان لنــ ــوي كــ ــه نرتــ   ا بــ

ــسؤددِ     ــا يف منتـــــهى الـــ   وخاننـــ
  

   ــدهر ــا الـ ــإن رمانـ ــهفـ ــن قوسـ    عـ
ــدي   ــائر املهتـــــ   باحلـــــــسين الثـــــ

  
ــي ثـــــأره        فعـــــن قريـــــب نبتغـــ

  ــد ــسؤددواــ ــِدلْ يف م والــ   )٢(حــ

  
ــىي ثــــوى   ابــــن إنَّ   ــداهللا حيــ   عبــ

  * * *  
  

                                                        
   .٨٢ اإلفادة )١(
   .٤٨٦ مقاتل الطلبني )٢(
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   )١(اإلمام إدريس بن عبداهللا عليهما السالم
 هو إدريس بن عبداهللا بن احلـسن بـن احلـسن بـن علـي بـن أيب طالـب علـيهم                

ــرية      . الــسالم ــد بــن العــاص بــن هــشام بــن املغ ــن خال ــه عاتكــة بنــت احلــارث ب وأم
 امليامني السادة األكرمني فـأحرز   قد نشأ على طريقة أهله الغر      $وكان  . املخزومي
ومجع خصال ، وأحسن خالفة من غرب من السلف    ، لسبق يف ميدان الشرف   قصبات ا 
وا يف وكان قد صار إىل الغرب فعرفه مجاعة من أهل الناحية كانوا قـد حجـ          ، اإلمامة

وقـد  ، السنة اليت قتل فيها احلسني بن علـي الفخـي عليهمـا الـسالم وشـاهدوه يقاتـل               
  . )٢(اصطبغ قميصه دما

ودعـا إىل اهللا واجلهـاد يف سـبيله كتـب         )٣(غـرب فلما شـهر نفـسه يف نـواحي ال        
بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم احلمــدهللا الــذي جعــل النــصر ملــن  : وهــي هــذه $دعوتــه 
ال علـى  الـد ، وال إلـه إال اهللا املتفـرد بالوحدانيـة   ،  عنـه  دنـ وعاقبة السوء ملـن ع    ، أطاعه

بأعالمــه ك إال ردالــذي ال يــ، ذلــك مبــا أظهــر مــن عجيــب حكمتــه ولطيــف تــدبريه 
§{ & وعــن الــسوء والفحــشاء، ا عــن ظلــم العبــادســبحانه مرتهــ، وبيناتــه øŠs9  ÏµÎ=÷W Ïϑ x. 

Ö ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7 ø9$# ] وصلى اهللا وسلم على حممد عبـده ورسـوله       ]١١:الـشورى 
صلوات اهللا عليـه وعلـى آلـه    ، واختاره وارتضاه، انتجبه واصطفاه، وخريته من خلقه 

  .أمجعني

                                                        
واألعــالم  ،٣٥٨وانظــر فهرســة  ، ١٨١وأخبــار فــخ  ، ٦/٤١٦والطــربي  ، ٤٨٧ انظـر مقاتــل الطــالبني  )١(
ــصاء  ، ١/٢٧٩ ــان الــشيعة   ، ٤/١٢وابــن خلــدون   ، ١/٦٧واالستق  ، ٥٥ونــسب قــريش   ، ٣/٢٣٠أعي

   .١/٢٣٧والشايف  ، ٣١والفلك الدوار 
   .١٨١وأخبار فخ  ، ٤٨٧ مقاتل الطالبني )٢(
  . غرب أفريقيا )٣(
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، وإىل العـدل يف الرعيـة  ، #وسـنة نبيـه    فإين أدعوكم إىل كتاب اهللا       :عدا ب مأ
، وإحيـآء الـسنة وإماتـة البدعـة    ، واألخذ بيـد املظلـوم   ، ورفع املظامل ، والقسم بالسوية 

، واذكـروا اهللا يف ملـوك جتـربوا   ، وإنفاذ حكم الكتاب والـسنة علـى القريـب والبعيـد        
ذكـركم  وأُ،  قتلـوا #وولـد نبيـه    ،يثاقه نقضوا وعهود اهللا وم   ،ويف األمانات خفروا  

ــرت  ــل افتق ــامى ضــ ، اهللا يف أرام ــت ، تعيويت ــدود عطل ــق   ، وح ــري ح ــآء بغ ويف دم
وال مـن القـرآن   ، فلم يبق من اإلسـالم إال امسـه    ، فقد نبذ الكتاب واإلسالم   ، سفكت
دة ألهـل  واعلموا عباد اهللا أن مما أوجب اهللا سبحانه على أهل طاعته ااه     ، إال رمسه 

فباللسان الدعاء إىل اهللا باملوعظة احلـسنة والنـصيحة       ، عداوته ومعصيته باليد واللسان   
 واإلنابــة واإلقــالع  ،والتوبـة عــن الــذنوب ،  علــى طاعــة اهللا تعــاىلوالتـذكرة واحلــض

والتنـاهي  ،والتواصي باحلق والصدق والصرب والرمحـة والرفـق     ،والرتوع عما يكره اهللا   
ــها   ــن معاصــي اهللا كل ــذ      ،ع ــىت تنف ــوله ح ــتجاب هللا ولرس ــن اس ــومي مل ــيم والتق والتعل

فـإذا اجتمـع منـهم مـن     ، وجتتمع كلمتهم وتنـتظم ألفتـهم   ، وتكمل حنلتهم ، بصائرهم
  ايكون للفساد دافع ، وللظاملني مقاوم   مأظهروا ، اا وعلى البغي والعدوان قاهردعو ،

، كـاب مـا حـرم اهللا علـيهم      ودافعوا أهل اجلور عـن ارت     ، رموندبوا العباد إىل طاعة     
، ا ملــن ارتكبــهاتلفًــ فــإن يف معـصية اهللا ، وحـالوا بــني أهــل املعاصــي وبـني العمــل ــا  

فـإن فيمـا بـدئ     ، واليثنيكم من علو احلق وإظهاره قلة أنصاره      ، وهالكا ملن عمل ا   
   به مـن و وتكـثريه إيـاهم بعـد القلـة     ، واألنبيـاء الـداعني إىل اهللا قبلـه        #ة الـنيب    حـد، 

‰ô & :قـال اهللا عـز وجـل      ، دليل بني وبرهان واضـح     ،زازهم بعد الذلة  وإع s) s9uρ ãΝ ä.u�|ÇtΡ 

ª!$# 9‘ô‰ t7 Î/ öΝ çFΡr& uρ ×'©! ÏŒ r& (̂]ــران ــال تعــاىل ، ]١٢٣:آل عم �χ &: وق u� ÝÇΖ uŠs9 uρ ª!$#  tΒ ÿ… çνç� ÝÇΨtƒ 3 
�χ Î) ©!$# :” Èθ s) s9 î“ƒÌ“ tã ]ــه ] ٤٠:احلــج ــوكَ #فنــصر اهللا نبي ــدهثَّ ــ، ر جن . هوأظهرحزب
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ورأفتـه  ، وثوابا لفعله وصربه وإيثـاره طاعـة ربـه        ، جزآء من اهللا سبحانه   ، جنز وعده وأ
وزهده فيمـا   وجماهدة أعدآئه، ته والقسط يف بريوحسن قيامه بالعدل، عباده ورمحته ب

كمـا أدبـه اهللا   ، وسـعة أخالقـه  ، ومواساته أصـحابه  ، ورغبته فيما ندبه إليه   ، ده فيه زه
فـإذا فعلـوا    ،تباعه وسـلوك سـبيله واالقتـدآء ديـه وإقتفـآء أثـره      وأمر العباد با ، وأمره

βÎ) (#ρç�ÝÇΖs? ©!$# öΝ & :ذلــك أجنــز هلــم مــا وعــدهم كمــا قــال عــز وجــل   ä.÷�ÝÇΖtƒ ôMÎm6s[ãƒuρ 

ö/ ä3 tΒ#y‰ ø%r& ]ــال تعــاىل]٧:حممــد θçΡ#) & : وق uρ$ yès?uρ ’ n?tã Îh�É9ø9$# 3“uθ ø) −G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yè s? ’n?tã ÉΟ øOM}$# 

Èβ≡uρ ô‰ãèø9 $#uρ 4^]ــدة ــال تعــــاىل ، ]٢:املائــ �βÎ) ©!$# ã¨& :وقــ ãΒ ù'tƒ ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ Ç≈ |¡ômM}$#uρ Ç›!$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 

4†n1ö� à) ø9 $# 4‘sS÷Ζtƒuρ Ç tã Ï !$t±ósxÿ ø9 $# Ì� x6Ψßϑ ø9$#uρ ^] وكما مدحهم وأثىن علـيهم إذ      ]٩٠:النحـل 
öΝ & :يقول çGΖä. u�ö�yz >π ¨Β é& ôMy_Ì� ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâ� ß∆ù's? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχöθ yγ ÷Ψs?uρ Ç tã Ì� x6Ζßϑ ø9 $# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σ è?uρ «!$$ Î/ 3̂]ــز وجــل  ،]١١٠: آل عمــران ــال ع tβθãΖ& :وق ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#uρ àM≈oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ßγ àÒ ÷èt/ 

â!$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 ^]ــة ــر      ،]٧١:التوب ــن املنك ــهي ع ــاملعروف والن ــر ب ــاىل األم ــرض اهللا تع ، وف
: قـال عـز وجـل   ، وأمر باجلهاد عليه والدعآء إليه ،إلميان واإلقرار مبعرفتهوأضافه إىل ا 

& (#θ è=ÏG≈s% šÏ% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$Î/ Ì� ÅzFψ $# Ÿω uρ tβθ ãΒÌh� ptä† $ tΒ tΠ §� ym 

ª! $# … ã&è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ tÏŠ Èd, ys ø9 حلــق وفــرض قتــال املعانــدين عــن ا ]٢٩:التوبــة[ #$
 كما فرض قتـال مـن    ،ق بكتابه حىت يعود إليه ويفيءوالباغني عليه ممن آمن به وصد

  فقـال ، حىت يؤمن باهللا ويعترف بدينه وشـرائعه      ،  عنه كفر به وصد :& β Î)uρ Èβ$tG xÿ Í← !$ sÛ 

z ÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θè=tGtG ø%$# (#θßsÎ=ô¹r'sù $yϑ åκ s]÷�t/ ( .βÎ* sù ôMtót/ $ yϑ ßγ1y‰÷nÎ) ’n?tã 3“t� ÷zW{$# (#θè=ÏG≈ s) sù 

ÉL©9 $#  Èöö7 s? 4®L ym uþ’ Å∀s? #’n< Î) Ì� øΒ r& «!$# 4 ^]ــيكم  ]٩:احلجــرات ــيكم وميثاقــه عل   فهــذا عهــد اهللا إل
ا ا مـن اهللا واجبـ  فرضـ ، بالتعاون على الـرب والتقـوى وال تعـاونوا علـى اإلمث والعـدوان        

وحكم ؟ فأين عن اهللا تذهبون    ،اا الزمقد جابت اجلبابرة يف اآلفـاق     و؟ ى تؤفكون وأن
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، فلـيس للنـاس ملجـأ   ، اا وجـور وأظهروا الفساد وامـتألت األرض ظلمـ  ، اا وغرب شرقً
فعسى أن تكونوا معاشر إخواننـا مـن الرببـر اليـد     ، وال هلم عند أعدائهم حسن رجاء    

القائمني حبـق املظلـومني مـن ذريـة     ، وأنصار الكتاب والسنة   ،احلاصدة للجور والظلم  
، فكونــوا رمحكــم اهللا عنــد اهللا مبرتلــة مــن جاهــد مــع املرســلني ، ني وآل النبيــئنيالنبيــئ

الطريـد  ، وأنا املظلوم امللـهوف . واعلموا معاشر الرببر أنكم آويتم  ، ونصر مع النبيئني  
ل إخوتـه وأبـوه وجـده      ِتوقُ ، ناصره وقلَّ ،الذي كثر واتروه  ، اخلائف املوتور ، الشريد
 &: قـال اهللا تعـاىل    ، فقد دعاكم إىل اهللا   فأجيبوا داعي اهللا    ، وأهلوه tΒ uρ �ω ó=Åg ä† z Åç#yŠ 

«!$# }§ øŠn=sù 9“Éf÷èßϑ Î/ ’Îû ÇÚö‘ F{$# }§øŠs9 uρ … çµs9  ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ â !$u‹ Ï9÷ρ r& 4 š�Í× ¯≈s9 'ρé& ’Îû 9≅≈ n=|Ê AÎ7 •Β 

  .وهدانا وإياكم إىل سبيل الرشاد،  أعاذنا اهللا وإياكم من الضالل]٣٢:األحقاف[^
 إدريس بن عبداهللا بـن احلـسن بـن احلـسن بـن علـي بـن أيب طالـب علـيهم           وأنا
ومحــزة ســيد الــشهدآء  ، اي جــد$ بــن أيب طالــبوعلــي # اهللا رســولُ. الــسالم

    ايوجعفر الطيار يف اجلنة عم،        فيقة برسـول   وخدجية الصديقة وفاطمة ابنة أسـد الـش
مه عليهمـا سـيدة نـسآء    وفاطمة ابنة رسول اهللا صـلوات اهللا وسـال      ، تاي جد #اهللا  

  واحلسن واحلـسني ابنـا   ، ايالعاملني وفاطمة ابنة احلسني سيدة بنات ذراري النبيئني أم
فهـذه  ، وحممد وإبراهيم ابنا عبداهللا املهـدي والزاكـي إخـواين   ،  أبواي#رسول اهللا  

ومـن أىب فحظـه   ، فمن أجـابين فلـه مـا يل وعليـه مـا علـي          ، دعويت العادلة غري اجلائرة   
وال اسـتحللت لـه   ، اوسريى ذلك عامل الغيب والشهادة أين مل أسـفك لـه دمـ        ، طأأخ

واستـشهد جربيـل وميكائيـل      ،واستشهدك يا أكرب الشاهدين شهادة    ، حمرما وال ماال  
ــك اللـــهم لبيـــك مزجـــي الـــسحاب وهـــازم      ، أين أول مـــن أجـــاب وأنـــاب   فلبيـ
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لك النـصر لولـد نبيـك    أسـأ ، اا صالب ا بعد أن كانت صم    مصري اجلبال سراب  ،األحزاب
  . )١(إنك على ذلك قادر

وكانــت لـه مواقـف كــثرية   ،  وقـد أجابــه خلـق كـثري عنـدها    $ دعوتـه  فهـذه 
 وروى حممـد ابـن   ، وكـذلك اخلـوراج   ة ظهر فيها على اجلنود العباسـية        وحماربات مج

 وقوة جانبـه قلـق حـىت    $جرير أن هارون ملا بلغه من عامله بأفريقية ظهور إدريس    
فجـآء حيـىي بـن خالـد فـأخربوه         ، ا مـن سـطوته    واجتنبـوا كالمـه خوفًـ     ، تههابته حاشي 

فإن كان ذلك حلدث ؟ ا يا أمري املؤمنني مايل أراك كئيب     :فجلس من تلقآء رأسه فقال    
وإن كـان ألمـر   ، أو فتق فلم يزل ذلك يقع على امللوك مث تـؤول األمـور إىل احملبـوب        

ن كـان ألمـر ال تكفـي فيـه نفوسـنا      وإ، تفديك فيه نفوسنا وأموالنا فهـي لـك الفـداء     
  وقـص - يف كتابـه  إن عـاملي بأفريقيـة ألطـف إيلَّ    :فقـال ، وأموالنا فنسأل اهللا كفايتـه    

واهللا ما هـو إال ظهـورهم وكـان    ،  وقد علمت ما بيننا وبني الطالبية $قصة إدريس   
  ليطب عيش أمري املؤمنني فإين أكفيه أمر إدريس وال يعرف هالكـه إال  :فقال، الفنآء

: وقيـل ، مع سليمان بـن جريـر  : ا وأمر به قيلواستعمل مس، مين فطابت نفس هارون  
    وعلـى  ، مـع املـزين  : وقيـل ، ا بـزي اليهـود إذا صـار يف املغـرب      مع رجل أمره أن يتزي

ه اختالف الروايات قد صح مس$.  
  :وقال بعض الشعراء من املوالني لبين العباس

  ــرار ــك فـــ ــة أو يقيـــ ــد اخلليفـــ   كيـــ
  

ــن    ــت أتظــ ــك مفلــ ــس أنــ ــا إدريــ   يــ
    ــار ــا إليــــــك ــــ ــدي فيهــــ   ال يهتــــ

  
ــفلْ   ــدةدركنيــــــ ــل ببلــــــ   ك أو حتــــــ

     ــا األعمــــار ــت وتقــــصر دوــ   طالــ
  

  إن الـــسيوف إذا انتـــضاها شخـــصه    
  

                                                        
   .١٨١ -١٧٥ ينظر أخبار فخ )١(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ٦ 

 ــدار ــه األقـــ ــال تطيعـــ ــىت يقـــ   )١(حـــ

   
  مــك ــره  لــ ــع أمــ ــوت يتبــ ــأن املــ    كــ

  ولَـ وموكـان مــن سـادات العتــرة علـيهم الــسال   ،  إدريــس بـن إدريــس $ إدريـس  د ،
   . باملغربوله عقب، $وولده إدريس املثلث 

***  

                                                        
   .٥١١واملصابيح  ، ٤٩٠ مقاتل الطالبني )١(
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   )١($ اإلمام محمد بن إبراهيم
أبو القاسم حممد بن إبراهيم بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم           : وقيل، أبو عبداهللا :  هو

 ضـياؤها يطفـي   باسِـ نم. بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم الـسالم        
) رمبــالغ(ويلقــب  )طباطبــا( فكــان يلقــب $ا أبــوه إبــراهيم فأمــ، ضــياء الكواكــب

ــد حبــسه امللقــب باملهــدي حــىت تــوىف  وكــ، جلــوده ــام يف حــبس موســى  مث، ان ق  أق
وكـان مـن   ، وأما إمساعيل فهو امللقب بالـديباج    ، إنه مات يف احلبس   : وقيل، وهارون

كان فينـا غـالم   : قال بعض من صنف أخبارهم، مجلة املسجونني يف حبس أيب جعفر   
 إمساعيــل بــن وهــو ،امثــل ســبيكة الــذهب كلمــا اشــتد الوقيــد عليهــا ازدادت حــسن 

، وذكـر عـامل الـشيعة حممـد بـن منـصور أنـه أيت لـه مـن مـصر بـألفي دينــار           ، إبـراهيم 
: قـال ؟ ألك حاجـة  : فقال، ه رجل من املسجد إىل البيت     ورزميت ثياب مصرية فساير   

  .إمنا أحببت أن أصل جناحك فأمر له بأحد الرزمتني وبعض املال، ال
، #نــه كـان يــشبه رســول اهللا  أل؛ هب إبــراهيم بـن احلــسن يعــرف بالـش  وأبـوه 

وكـاذا إذا وصــل املدينــة مــن أموالــه املعروفـة بــالفرش خرجــت العواتــق مــن البيــوت   
 احلسن السبط سـيد شـباب أهـل اجلنـة ابـن أمـري           وأبوه احلسن الرضى    وأبوه، لبصره

أم الـزبري بنـت عبـداهللا بـن      : وأما أمه فهي  . املؤمنني علي بن أيب طالب عليهم السالم      
 عياش بن عبـدالرمحن بـن احلـارث بـن هـشام بـن املغـرية بـن عبـداهللا بـن                   أيب بكر بن  

  .عمرو بن خمزوم

                                                        
 ٥/١٧٤وابـن األثـري    ، ٤/٦ومروج الـذهب   ، ٧/١١٧والطربي  ، ٥١٨ومقاتل الطالبني   ، ٨٣ اإلفادة   )١(

وابـن خلــدون   ، ٣١وبلـوغ املــرام   ، ١٠/٢٤٤والبدايــة والنهايـة   ، ١/٢٤٧والـشايف   ، ٥/٢٩٣واألعـالم  ، 
ــة   ، ١٤٤والتحــف  ، ٣/٢٤٢ ــك  ، ٥١٤واملــصابيح  ، ١٩٩وعمــدة الطالــب   ،))خ((وطبقــات الزيدي والفل

   .٢٧الدوار 
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  :$ ذكر طرف من مناقبه
 مــن العيــون الــذين انتــهى إلــيهم الفــضل مــن العتــرة علــيهم الــسالم   $كــان 

ا بالفضل الطاهر  مشهور، قد مجع إىل األحساب السامية حماسـن  ، ا بالقدح القامر فائز
عن بعضهم ] ٥٢٤[ رمحه اهللا يف مقاتل الطالبية روى الشيخ أبو الفرج   . ال الزاكية األفع
ا عنـد قـصر الـضرتني    يبايع لرجـل منـ  : ت زيد بن علي عليهما السالم يقول مسع: قال

. يباهي اهللا به املآلئكـة   ، بالكوفة سنة تسع وتسعني ومائة يف عشر من مجادى األوىل         
  .بكىقال حسن بن حسني فحدثت به حممد بن إبراهيم ف

 قـال خيطـب علـى    ،  عـن أيب جعفـر حممـد بـن علـي      ]٥٢٤[ا بإسـناده    وروى أيض
أعوادكم يا أهل الكوفة سنة تـسع وتـسعني ومائـة يف مجـادى األوىل رجـل منـا أهـل          

والفـائز  ،  هـو املخـتص ـذه املنقبـة الـشريفة          $فكـان   ، البيت يباهي اهللا به املآلئكة    
 بـن إبـراهيم الـذي انتـهت إليـه الـسيادة       سـم  القاومـا ظنـك بإمـامٍ     . ذه الرتبة الزليفة  

وكـان حممـد بـن إبـراهيم مـن أشـجع أهـل         ، والشرف يف عصره أحد دعاتـه وأتباعـه       
  .عصره 

ــل: $ أوالده ــر، إمساعي ــداهللا، وجعف ــة،وعب ــم. وفاطم ــت  : أمه ــر بن أم جعف
إسحاق بن إبراهيم بن جعفر بن عبـداهللا بـن عبـدالرمحن بـن عـوف بـن احلـارث بـن             

  . )١($ب ذكره السيد أبو طالب وهلم عق. زهرة
  : من سيرتهٍذبنُ والسبب فيها و$بيعته

ا ا وكـان متـشيع  أن نصر بن شبيب كان قـدم حاجـ     :)٢(روى الشيخ أبو الفرج   
حسن املذهب وكان يرتل اجلزيرة فلما ورد املدينة سأل عن بقايا أهل البيت ومن له   

                                                        
   .٨٣ اإلفادة )١(
   .٥١٩:  املقاتل)٢(
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وعبـداهللا بـن   ، بن علـي بـن احلـسني     له علي بن عبيداهللا بن احلسن        رِكفذُ، ذكر منهم 
وحممد بن إبراهيم بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم         ، موسى بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن      

 بالعبـادة ال يـصل إليـه      فأما علي بن عبيداهللا فإنه كان مشغوالً      ، بن احلسن بن احلسن   
  .أحد وال يأذن له

مـا حممـد بــن   وأ، ا ال يلقــاه أحـد ا مطلوبـ وأمـا عبـداهللا بـن موســى فكـان خائفًـ     
مهم يف هذا الشأن فأتاه نصر بن شـبيب فـدخل   إبراهيم فإنه كان يقارب الناس ويكلِّ    

ؤن حىت مـىت توطَّـ  : وقال، وذاكره مقتل أهل بيته وغصب الناس إياهم حقوقهم   ، إليه
فأكثر من القول يف هذا املعىن إىل أن ؟ باخلسف وتضم شيعتكم ويرتى على حقكم  

مث خـرج حممـد بـن      ، أوعده لقآءه باجلزيرة وانصرف احلـاج     أجابه حممد بن إبراهيم و    
إبراهيم إىل اجلزيرة ومعه نفر من أصـحابه وشـيعته حـىت قـدم علـى نـصر بـن شـبيب               

فأجابـه بعـضهم وامتنـع    ، للموعد فجمع نصر إليه أهله وعشريته وعرض عليهم ذلك  
، العـصي وكثر القول فيهم واالختالف حىت تواثبوا وتـضاربوا بالنعـال و          ، عليه بعض 

صـنعت   مـاذا : بعـض بـين عمـه وأهلـه فقـالوا لـه          نـصر مث خال ب  ، وانصرفوا على ذلك  
ال ؟ أتراك إذا فعلت هذا األمر ونابذت الـسلطان يـدعك ومـا تريـد     ؟ بنفسك وأهلك 

وإن ظفـر صـاحبك   ، واهللا بل يصرف مهه إليك وكيده فإن ظفر بك فال بقاء بعـدها         
وإن كان على غري ذلك فمـا    ، ء أصحابه  كنت عنده مبرتلة رجل من أفنا      وكان عادالً 

وأخـرى إن أهـل   ، حاجتك إىل تعريض نفسك وأهلك وأهل بلدك ملا ال قوام هلم بـه    
ا وا عنــك غــدرا أعــدآء آلل أيب طالــب فــإن أجــابوك اآلن طــائعني فَــهــذا البلــد مجيعــ

منهزمني إذا احتجت إىل نصرم على أنك إىل خالفهم أقـرب منـك إىل إجابتـهم مث              
  :متثل
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وأبــذل البــن العــم نــصحي ورأفــيت        كرماإذا كان يل باجلهر يف الناس م  
  قلبــــت لــــه ظهـــــر اــــن لينـــــدما      

  
  فإن راغ عن نصحي وخالف مذهيب  

    فثىن نصر عن رأيه وفت      ا مبا كان من خالف ر نيته وعاد على حممد بن إبراهيم معتذر
، م مل يعـده نـصرهم  وأنـه لـو ظـن ذلـك ـ     ، الناس عليه ورغبتهم عن أهل هذا البيت      

 ويقويـه خبمـسة آآلف دينـار فانـصرف حممـد عنـه       وأومى لـه إىل أن حيمـل إليـه مـاالً        
ا وأنشأ يقول والشعر لهمغضب:  

ــق  ــح احلـ ــداعي إىل واضـ ــشون للـ   يهـ
  

  ســـــنغىن حبمـــــداهللا عنـــــك بعـــــصبة  
   ١(طلبنا    ا وفاز ذوو الصدقفأصبحت مذموم(      ـا  لـك احلـسىن فقـصرت دو  

ــ   ــصرت ذميم ــا ق ــسبق ا مب ــة ال   عــن غاي
  

     ــصر ــرت مق ــبق وص ــهم س ــروا فل   اج
ــرق    ــصري إال إىل العــ ــه التقــ ــؤل بــ   يــ

  
ــصر     ــابق أو مقـ ــيء سـ ــل شـ ــا كـ   ومـ

 يِرا إىل احلجاز فلقي يف طريقـه أبـا الـسرايا الـس     راجع$مث مضى حممد بن إبراهيم    
وكان قـد خـالف الـسلطان ونابـذه     ، )٢(بن منصور أحد بين ربيعة بن ذهل بن شيبان        

ا علـى نفـسه ومعـه    مث صار إىل تلك الناحية فأقام ـا خوفًـ  ، يف نواحي السواد وعاث  
وكـان علـوي الـرأي ذا    ، غلمان لـه فـيهم أبـو الـشوك ويـسار وأبـو اهلرمـاس غلمانـه          

احنـدر يف الفـرات   : وقـال لـه   ،  بذلك ر نفسه فأجابه وس   فدعاه إىل ، مذهب يف التشيع  
  .كحىت أوايف على الظهر وموعدك الكوفة ففعل ذل

وواىف حممد بن إبراهيم الكوفة يـسأل عـن أخبـار النـاس ويتجسـسها ويتأهـب                
وهـم يف ذلـك   ، ألمره ويدعو مـن يثـق بـه إىل مـا يريـده حـىت اجتمـع لـه بـشر كـثري                    

                                                        
  :٥٢٠ يف املقاتل )١(

  .فأصبحت مذموما وزلت عن الصدق  * طلبت لك احلسنة فقصرت دوا
   .٨٣ ينظر اإلفادة )٢(
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فبينا هو يف بعض األيام ميـشي يف بعـض طـرق الكوفـة      ، ينتظرون أبا السرايا وموافاته   
قط منـها فتجمعـه يف كـساء عليهـا     إذ نظر إىل عجوز تتبع أمحال الرطب فتلقط ما س 

ات نيـ  إين امرأة ال رجل يل يقوم مبؤنيت ويل ب       :فقالت؟ فسأهلا عما تصنع بذلك   ، رثّ
ه أنا وولدي فبكـى  تقوفأنا أتبع مثل هذا من الطريق فأت   ، اليعدن على أنفسهن بشيء   

ا حـىت يـسفك دمـي ونفـذت      أنت واهللا وأشـباهك خيرجـوين غـد       : وقالبكآء شديدا   
  .ه يف اخلروجبصريت

وأقبل أبو السرايا ملوعده على طريق الرب حـىت ورد عـني التمـر يف فـوارس معـه         
ــهرين حــىت ورد نينــوى ، جريــدة ال راجــل فــيهم  ــرب احلــسني  ، وأخــذ الن فجــآء إىل ق

 إين :قـال ،  فحـدثين رجـل مـن أهـل املـدائن        :قال نصر بـن مـزاحم     ، صلوات اهللا عليه  
وكانت ليلة ذات ريح ورعد ، م يف تلك الليلة لعند قرب احلسني بن علي عليهما السال      

  موا وأطـال رجـل منـهم    لـوا ودخلـوا إىل القـرب فـسلّ    ومطر إذا بفرسان قد أقبلـوا فترج
  :الزيارة مث جعل يتمثل بأبيات منصور النمري

ــلِ  ــدو ال قافـــــــ ــا غـــــــ   إىل املنايـــــــ
  

ـــ         ادنفـــسي فـــدآء احلـــسني يـــوم غَـ
  علــــى ســــنام اإلســــالم والكاهــــل      

  
ــى      بـــــــشفرتهذلـــــــك يـــــــوم أحنـــــ

ــة العاجــــــل   ــالقوم نقمــــ ــرتل بــــ   يــــ
  

ــتِ    ــا أنـــــــ ــبني أالكأمنـــــــ    تعجـــــــ
ــ        ا تــــــرين بالغافــــــل  ربــــــك عمــــ

  
ــا     ال يعجــــــل اهللا إن عجلــــــت ومــــ

  تــــــدير أرجــــــآء مقلــــــة حافــــــل     
  

ــدها    ــنيب والـــــــ ــة والـــــــ   مظلومـــــــ
  ة البــــــيض والقنــــــا الــــــذابِلبـــــسلّ   

  
  ــساعري    يغــــــــضبون هلــــــــا أال مــــــ

ــ:قــال؟  ممــن الرجــل: وقــالمث أقبــل علــي: قــال     هاقني مــن أهــل ت رجــل مــن الــد قل
يـا شـيخ   ، حين الويل إىل وليه كما حتـن الناقـة إىل حوارهـا          ! سبحان اهللا : فقال،املدائن
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مـن كـان   : مث وثـب فقـال  ،  شكره ويعظم أجره  هذا موقف يكثر لك عند اهللا      أما إنّ 
فخطبـهم  ، فوثبـت إليـه مجاعـات مـن النـاس فـدنوا منـه       ، ها هنا من الزيدية فليقم إيلَّ     

وظلمها  وذكر فعل األمة،  طويلة ذكر فيها أهل البيت وفضلهم وما خصوا به         خطبة
فمـا  ، هـبكم مل حتـضروا احلـسني فتنـصروه    أيها النـاس  :  فقال$وذكر احلسني   ، هلم

ا خـارج طالـب بثـأره وحقـه وتـراث        وهـو غـد   ، يقعدكم عمن أدركتموه وحلقتمـوه    
إين خـارج مـن وجهـي هـذا     ، وما مينعكم من نصرته ومؤازرته   ،آبآئه وإقامة دين اهللا   

فمـن   ،#والقيام بأمر اهللا والذب عن دينه والنـصر ألهـل بيـت نبـيكم           ، إىل الكوفة 
  .ا للكوفة ومعه أصحابهمث مضى من فوره عامد، كانت له نية يف ذلك فليلحق يب

 وخرج حممد بن إبراهيم يف اليوم الذي واعد فيـه أبـا الـسرايا لالجتمـاع          :قالوا
فسه وبرز إىل ظهر الكوفة ومعه علي بـن عبيـداهللا بـن احلـسني بـن        وأظهر ن ، بالكوفة

وغـري قـوة   ، علي بن حسني وأهل الكوفة منبثون مثل اجلراد إال أم علـى غـري نظـام           
ومل يـزل حممـد ومـن معـه ينتظـرون أبـا       ، وال سالح إال العصي والـسكاكني واآلجـر    

    ه بعـضهم والمـوا حممـد بـن     ا حىت يئسوا منه وشتمالسرايا ويتوقعونه فال يرون له أثر
 طلـع علـيهم مـن    واغتم حممد بتأخره فبينما هم كذلك إذْ     ، إبراهيم على اإلستعانة به   

فتنادى الناس بالبشارة وكربوا وتبصروا فإذا هـو      ، حنو اجلوف علمان أصفران وخيل    
 عليـه  فلمـا أبـصر حممـد بـن إبـراهيم ترجـل فأقبـل إليـه فأكـب                ، أبو السرايا ومن معه   

ادخـل البلـد فمـا    ؟ مـا يقيمـك هـا هنـا    : يـا ابـن رسـول اهللا    : مث قال له  ، حممدواعتنقه  
فدخله فخطب الناس ودعاهم إىل البيعة على الرضـى مـن آل حممـد           ،مينعك منه أحد  

والـسرية  ،  واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر   #والدعاء إىل كتاب اهللا وسنة نبيه       
وا وازدمحـوا عليـه وذلـك يف موضـع     ا حـىت تكابـس  فبايعه النـاس مجيعـ    ،حبكم الكتاب 

  .بالكوفة يعرف بقصر الضرتني
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وأنفـذ أخـاه   ، وبعـث الـدعاة يف سـائر النـواحي    : )١($قال الـسيد أبـو طالـب      
 ابـن سـبع   $والقاسـم  ،  إىل مصر للدعاء إليه وأخذ البيعة لـه $القاسم بن إبراهيم    

مـد بـن   وحم، وبايعه مـن األشـراف حممـد بـن حممـد بـن زيـد              ، أو ست وعشرين سنة   
ومن الفقهاء حيىي بـن   ،وعلي بن عبيداهللا وغريهم ممن يطول ذكرهم      ، جعفر بن حممد  

مـا اسـتطعت   :يشرط عليه شرائط البيعة وهـو يقـول   $وكان حممد بن إبراهيم     ،آدم
القـرآن قـال اهللا     هـذا قـد اسـتثناه لـك       : $ما استطعت فقـال لـه حممـد بـن إبـراهيم             

(θà#) &: تعاىل ¨?$$ sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä ÷èsÜtFó™$# ^ ]وأبـو  ، وعثمان ابنـا أيب شـيبة     ،  وأبو بكر  ]١٦: التغابن
  .وعبداهللا بن علقمة، نعيم الفضل بن دكني
 ووجه حممد بـن إبـراهيم إىل الفـضل بـن العبـاس بـن عيـسى         :)٢(قال أبو الفرج  

فوجـد الفـضل بـن    ،  يدعوه إىل بيعته ويستعني بـه يف سـالح وقـوة    ابن موسى رسوالً  
، وخنـدق حـول داره وأقـام مواليـه يف الـسالح للحـرب      ، لبلـد العباس قد خرج عـن ا  

  وأمـره أن يـدعوهم وال   ، ا بذلك وأنفـذ حممـد أبـا الـسرايا إلـيهم           فأخرب الرسول حممد
فـدعاهم فلـم يـصغوا      ،فلما صار إليهم تبعه أهل الكوفة كاجلراد املنتشر       ،يبدأهم بقتال 

تـل رجـل مـن    الـستور فقُ ورموا بالنشاب مـن خلـف       ،ومل جييبوا إىل دعوته    ،إىل قوله 
وكـان علـى    ،فوجه به إىل حممد بن إبراهيم فأمره بقتاهلم فقاتلـهم   ،أصحابه أو جرح  

فـأمر أبـو الـسرايا    ، السور خادم أسود واقف بـني شـرفتني يرمـي ال يـسقط لـه سـهم        
 إىل أسـفل  ،غالمه أن يرميه فرماه بسهم فأثبته بني عينيه فسقط اخلادم على أم رأسـه           

تح البـاب فـدخل أصـحاب    فضل بن العباس كلهم فلم يبق منهم أحد وفُ    موايل ال  وفر

                                                        
   .٨٤ اإلفادة ص)١(
   .٥٢٤: املقاتل )٢(
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فلمـا رأى ذلـك أبـو الـسرايا حـضره      ، السرايا ينتهبوا وخيرجون خري املتاع منها    أيب
 :فأمـسك النـاس عـن النـهب قـال      ، ومنع أحدا من اخلروج أو يأخذ ما معـه ويفتـشه          

١(ا يرجتز ومعه ختت فيه ثياب ويقولفسمعت أعرابي(:  
ــىت ــيوفً حـــ ــضيناها ســـ ــاتره انتـــ   ا بـــ

  
  ــان إال ر ــا كـ ــمـ ــ زثَيـ ــرةر الزجـ   اجـ

ــا بالثيـــــــاب الفـــــــاخرة        مث انقلبنـــــ
  

ــىت علونــــا يف القــــصور القــــاهرة     حــ
احلـسن بـن سـهل فـشكا إليـه مـا            )٢(فـدخل علـى    ، ومضى الفـضل بـن العبـاس       :قالوا    

ليــه بــن املــسيب فــضم إ مث دعــا بــزهري، انتــهك منــه فوعــده النــصرة والغــرم واخللــف
وأن يودعــه مــن وقتــه ، وندبــه إىل املــسري حنــو أيب الــسرايا، ه بــاألموالوأمــد،الرجــال

،  )٣(تـه الـيت مـات فيهـا    علّ وكـان حممـد علـيالً   ، وميضي لوجهه وال يرتل إال بالكوفـة     
، اوكان احلسن بن سهل النتحاله النجوم ونظره فيها ينظر يف جنم حممـد فـرياه حمترقًـ          

   فـسار  . ويشغله ذلك عن النظر يف أمر عـسكره    ، على تروحيه ض  فيبادر يف طلبه وحير
ووجه ابنه أزهـر بـن زهـري علـى       ، حىت ورد قصر ابن هبرية فأقام به       زهري بن املسيب  

  .مقدمته فرتل سوق أسد
وسار أبو السرايا من الكوفة وقت العصر وأغذ السري حىت أتـى معـسكر أزهـر     

وغـنم  ،  العـسكر وأكثـر القتـل فـيهم    تـه فطحـن  ون وبيارابن زهري بسوق أسد وهم قَ    
          م وأسلحتهم وتقطع الباقون يف الليل منهزمني حىت وافوا زهـريا بالقـصر فتغـيظ    دوا

  .من ذلك

                                                        
  .وهو يقول ): ج( يف )١(
  .حىت دخل ): أ( يف )٢(
  .منها ): ج( يف )٣(
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ورجـع أبــو الــسرايا إىل الكوفــة فزحــف زهــري حــىت نــزل ووافــت خريطــة مــن  
ونـادى  ، فمضى حىت نزل عند القنطـرة ،احلسن بن سهل فأمره أن ال يرتل إال الكوفة       

ا علـى قنطـرة الكوفـة يف       وا زهـري  فخرجـوا حـىت صـافُّ      ،سرايا يف الناس بـاخلروج    أبو ال 
، عشية صردة باردة فهم يوقدون النار يستدفئون ا ويـذكرون اهللا ويقـرأون القـرآن      

يـا أهـل الكوفـة زينـوا     : يصيحون وأقبل أهل بغداد.وأبو السرايا يسكن منهم وحيثهم    
وأبـو   ،ونال يكنـ  .  لنفعلن ن كذا وكذا    واهللا ،نساءكم وأخواتكم وبناتكم للفجور   

فلـم يـزل النـاس يف       ،  اذكروا اهللا وتوبوا إليه واستغفروه واستعينوه      :السرايا يقول هلم  
وقـد  ، تلك الليلة يتحارسون طول ليلتهم حىت إذا أصبح د إلـيهم زهـري يف عـسكره       

بـول  وأصـوات الط ،غشيت أبصار الناس من الدروع واجلواش وهم على تعبئة حـسنة     
يــا أهــل الكوفــة صــححوا هللا : وأبــو الــسرايا يقــول،والبوقــات مثــل الرعــد القاصــف

وابرأوا إليه من حـولكم     ،واستنصروه على عدوكم   ،وأخلصوا له ضمائركم   ،نياتكم
: قـال  .شعر فلينشد شـعر عنتـرة العبـسي       ومن كان يروي ال   ،واقرأوا القرآن  ،وقوتكم

هـذا   ،يا معـشر الزيديـة  : ناحية ويقولحية  بنا احلسن بن اهلذيل يعترض الناس نا   ومر
والرشيد من  ، والسعيد من حاط دينه    ،وتزايل فيه األفعال  ، موقف تشترك فيه األقدام   

ومـن  ، واأليـام معـدودة   ،إن اآلجال موقوفة . يف عترته وحفظ حممدا   ، ى هللا بعهده  وفَّ
  :هرب بنفسه من املوت كان املوت حميطا به

  املـــــوت كـــــأس واملـــــرؤ ذائقهـــــا   
  

ــ   ــة ميــــت هرمــــ مــ   ان مل ميــــت عبطــ
وقـد  ،بفخ  حسني املقتول   بن هذيل هذا صاحب     احلسن :)١(قال أبو الفرج األصبهاين      

، ا شـاكلي الـسالح  لـع رجـل مـن أهـل بغـداد مـستلئم        واطّ :روى عنه احلـديث قـالوا     

                                                        
   .٥٢٧ املقاتل ص)١(
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 لنفجـرن بنـسائكم ولـنفعلن بكـم ولنـصنعن         :  أهل الكوفـة ويقـول هلـم       فجعل يشتم ،
فـألقى نفـسه يف   ، عليه إزار أمحر ويف يـده سـكني   )١(أهل الوازارفانتدب له رجل من   

الفرات وخرج سباحة حىت صار إليه فـدنا منـه فأدخـل يـده يف جيـب درعـه وجذبـه          
 برجلـه يطفـو مـرة ويغـوص أخـرى       وضرب بالسكني حلقه فقتله وجـر     ، إليه فصرعه 

 والثنـاء عليـه   ر الناس وارتفعـت أصـوام حبمـد اهللا     فكب ،حىت أخرجه إىل أهل الكوفة    
ودعـا للـرباز   ، وخرج رجل من ولد األشعث بـن قـيس فعـرب إىل البغـداديني      ، والدعاء

وأقبـل   ،اوبرز إليه ثالث فقتله حىت قتل نفر  ،وبرز إليه آخر فقتله   ، فربز له رجل فقتله   
ارجـع فرجـع الرجـل ميـسح سـيفه      ؟ من أمرك ذا : وقال ،أبو السرايا فلما رآه شتمه    

ا بعـدها  ومضى حنـو الكوفـة فلـم يـشهد حربـ      ،)٢( غمده وقنع فرسه بالتراب ورده يف  
فجعل ، وخرج رجل من أهل بغداد   بو السرايا بالقنطرة معهم طويالً    ووقف أ ، معهم

 مث إنـه تغافلـه سـاعة حـىت هـم      ،وأبو السرايا واقف ال يتحرك ،يشتمه بالزاين ال يكىن   
مث ،  خـرج مـن خلفهـم   ومحـل يف عـسكرهم حـىت    ،مث محل عليـه فقتلـه     ،بأن ينصرف 

ووقـف يف موقفـه وهـو     ،محل عليهم من خلف العسكر حـىت رجـع مـن حيـث جـاء           
  .ينفخ وينفض علق الدم من درعه

  ا له فوجهه يف نفر مـن أصـحابه وأمـره أن ميـضي حـىت يـصري مـن               مث دعا غالم
فمـضى الغـالم لوجهـه مـع مـن هـو معـه         ، مث حيمل علـيهم ال يكـذب      . وراء العسكر 

وقـد اتكـأ    ،ووقف أبو السرايا على القنطرة على فرس أدهم حمذوف   ،رها ملا أم  قاصد
على رحمه فنام على ظهر الفرس حىت غط وأهل الكوفة جزعون مما يرونه من عسكر  

ويسمعونه من ددهم ووعيدهم وهم يـصيحون ويـضجون بـالتكبري والتـهليل             زهري
                                                        

  . قرية بباب الكوفة )١(
  .رأسه ): أ( يف )٢(
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 الكمـني الـذي بعثـه قـد     حىت يسمع أبو السرايا فينتبه من نومه فلم ينتبه حىت ظـن أن             
مث أومى بيـده  ، عه حىت رضى حتفزهمث قن  ،)١(انتهى إىل حيث أمره فصاح بفرسه فبال      

ومحـل وتبعـوه فلـم يبـق مـن         ، امحلـوا : حنو الكمني الـذي بعثـه وصـاح بأهـل الكوفـة           
ار وخــالط أبــو الــسرايا وغالمــه ســي . أصــحاب زهــري أحــد إال التفــت حنــو اإلشــارة 

ار على فحمل سي ،ويلك يا سيار أال تزأر    : كوفة وصاح بغالمه  العسكر وتبعه أهل ال   
وتـبعهم أبـو الـسرايا وأصـحابه      ،وازمـت املـسودة   ،صاحب العلم فقتله وسقط العلـم     

لون وأصحاب أيب السرايا يركبون    فجعلوا يترج ، ونادى من نزل عن فرسه فهو آمن      
وحيـك أتريـد   : فقال لهفت زهري إىل أيب السرايا      مث الت ، ويتبعوم حىت جاوزوا شاهي   

وغنم أهل الكوفة غنيمة مل يغـنم  . فرجع وتركه؟ إىل أين تتبعين  ؟ هزمية أكرب من هذه   
وكان قد حلف أن  ،عدت وأقيمتوصار إىل عسكر زهري ومطاخبة قد أُ      ،أحد مثلها 

 فجعلوا يأكلون الطعـام وينتـهبون األسـلحة واآللـة    ، ى إال يف مسجد الكوفةال يتغد، 
ومــضى زهـري لوجهــه حـىت دخــل بغــداد    ،م جــوع وجهـد شــديد وكـانوا قــد أصـا  

فلمـا رآه رمـاه بعمـود    ، وبلغ خربه احلسن بن سهل فـأمر بإحـضاره فأحـضر          ،امستتر
أخرجــه : وقــال لــبعض مــن كــان حبــضرته،حديــد كــان يف يــده فــشتر إحــدى عينيــه 

  .م فيه حىت عفى عنهكلّفلم يزل ي،فاضرب عنقه
ورؤس كثرية علـى الرمـاح   ،لق من األسارى ودخل أبو السرايا الكوفة ومعه خ     

ومـن معـه مـن أهـل الكوفـة قـد ركبـوا اخليـل                ، ويف صدور اخليـل مـشدودة     ،مرفوعة
  . فهم يف حالة واسعة وأنفسهم مبا رزقوه من النصر قوية،ولبسوا السالح

                                                        
  .قبال ): أ(ويف . قتال : فصاح بفرسه:  يف املقاتل)١(
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العباسيني ملا جـرى علـى عـسكر     واشتد غم احلسن بن سهل ومن حبضرته من      
وضـم إليـه ثالثـة     ، دعا احلسن بعبـدوس بـن عبـد الـصمد         ف، زهري وطال اهتمامهم به   

إمنـا أريـد أن أنـوه    :وقـال لـه  ،وأزاح علته يف اإلعطـاء ،اآلف فارس وثالثة اآلف راجل   
، وأوصاه مبا حيتاج إليـه وأمـره أن ال يلبـث       ،بامسك وأرفع مرتلتك فانظر كيف تكون     

، يسيب ذراريهمويقتل مقاتلة أهلها و،فخرج من بني يديه وهو حيلف أن يبيح الكوفة       
وكان احلسن ابن سهل تقدم ،ومضى ال يلوي على شيء حىت صار إىل اجلامع       . اثالثً

لئال يرى أصحابه بقايـا  ؛ وأمره أال يأخذ على الطريق الذي ازم فيه زهري     ،إليه بذلك 
فلمـا وافاهـا وبلـغ أبـا        ،فأخـذ علـى طريـق اجلـامع        ،قتلى عسكره فيجبنـوا مـن ذلـك       

وأغـذ  ،مـن يثـق بـه منـهم    ،مث جرد فرسان أصحابه ،ر بالكوفةالسرايا خربه صلى الظه   
  يـا  (  يكون شـعاركم :وقال ،ق أصحابه ثالث فرقالسري حىت إذا قرب من اجلامع فر

وقـال  ،  سـريه اجلـامع  ار يفوأخذ هو يف جانب السوق وأخذ سي   ،)فاطمي يا منصور  
ة واحـدة مـن   مث محلوا دفع ،خذ بأصحابك على القرية ال يفوتك أحد    : أليب اهلرماس 

وجعـل   ،ففعلوا ذلك وأوقعـوا بـه وقتلـوا فيـه مقتلـة عظيمـة             ،جوانب عسكر عبدوس  
ولقي أبو السرايا . اجلند يتهافتون يف الفرات طلب النجاة حىت غرق منهم خلق كثري        

أنـا أسـد بـين    : ا يف رحبة اجلامع وكشف خوذته عن رأسه وصاح أبو السرايا    عبدوس
وتبعه أبو السرايا فضربه على رأسه   ، من بني يديه   مث محل عليه ووىل عبدوس     ،شيبان

وانتـهب النـاس مـن أصـحاب أيب الـسرايا       ،ا عـن فرسـه     صـريع  وخر،ضربة فلق هامته  
وانصرفوا إىل الكوفة بقوة  ،وأصابوا منه غنيمة عظيمة ،وأهل اجلامع عسكر عبدوس   

  .وأسلحة
 فالمـه علـى    جيـود بنفـسه  ودخل أبو السرايا إىل حممـد بـن إبـراهيم وهـو عليـلٌ      

 أنـا بــريء إىل اهللا ممـا فعلـت فمـا كـان لـك أن تبيتــهم وال       :وقـال لـه  ،تبييتـه العـسكر  
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وما كان لك أن تأخذ مـن عـسكرهم إال مـا أجلبـوا بـه علينـا        ،تقاتلهم حىت تدعوهم  
، ولـست أعـاود مثلـه    ،كان هذا تدبري احلرب، يا ابن رسول اهللا  :قال له ، من السالح 

وكـل  ، كـل حـي ميـت   ، يـا ابـن رسـول اهللا    : فقـال لـه   مث رأى يف وجه حممـد املـوت         
واملقـام علـى الـذب عـن     ،أوصـيك بتقـوى اهللا  : فقال له.  عهدكجديد بال فاعهد إيلَّ 

وول النـاس اخلـرية     ،فـإن نفوسـهم موصـولة بنفـسك       ، ونصرة أهل بيـت نبيـك     ،دينك
فـإن اختلفـوا فـاألمر إىل علـي بـن عبيـداهللا فـإين قـد         ، فيمن يقوم مقامي من آل علـي      

وهدأت جوارحه فغمـضه أبـو الـسرايا    ، مث اعتقل لسانه، لوت طريقته ورضيت دينه   ب
يف نفـر مـن الزيديـة إىل الغـري فدفنـه        فلما كان الليـل أخرجـه      ،اه وكتم موته  وسج  ،

فارتفعـت  ، ا وعـزاهم عنـه  ونعى إليهم حممـد ، فلما كان من الغد مجع الناس فخطبهم      
وقـد أوصـى أبـو عبـداهللا رمحـة اهللا عليـه إىل        :ا لوفاته مث قـال   ات بالبكاء إعظام  األصو

وإال  ،شبيهه ومن اختاره وهو أبو احلسن علي بن عبيداهللا فإن رضيتم به فهو الرضى   
فوثب حممد ،فتواكلوا وانتظر بعضهم بعضا فلم ينطق أحد منهم     ، فاختاروا ألنفسكم 

بقـي  و، يا آل علي فات اهلالك فنجـا : بن حممد بن زيد وهو غالم حدث السن فقال    
 -يعين أبا السرايا-د هذا الرجلوليست ي،نصر بالفشلإن دين اهللا ال ي    ، الباقي بكرمه 

مـا  :  التفت إىل علي بـن عبيـداهللا فقـال         مث، وأدرك الثأر  ،عندنا بسيئة قد شفى الغليل    
فحمـد اهللا  ، امدد يـدك نبايعـك  ، فقد وصانا بك  ؟ تقول يا أبا احلسن رضي اهللا عنك      

ومل يـأل  ،  الثقة يف نفـسه دعأبا عبداهللا رمحه اهللا قد اختار فلم ي إن   :وأثىن عليه مث قال   
ا يف حق اهللا تعاىل الذي قلده      جهد، وما أرد  اون وال أدع هذا نكـوالً  ،ا بأمره  وصيته 
فامض رمحـك  ، ف أن أشتغل به عن غريه مما هو أمحد وأفضل عاقبة          ولكن أختو ، عنه

ــرك ــد قلــ     ، اهللا ألم ــك فق ــا وامجــع مشــل بــين عم وأنــت الرضــا  ، دناك الرئاســة علين
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 رضـاي يف  :قـال ؟ أرضـيت بـه  ؟ ما ترى: مث قال أليب السرايا . والثقة يف أنفسنا  ،عندنا
  .ق عمالهوفر،فبايعوه فجذبوا يد حممد بن حممد، وقويل مع قولك،رضاك

ــه علــى            ــن حممــد خالفت ــن إمساعيــل بــن جعفــر ب ــن علــي ب ــوىل إمساعيــل ب ف
، ووىل أمحـد بـن الـسري األنـصاري رسـائله          ، شرطتهووىل روح بن احلجاج     ،الكوفة

وعقـد إلبـراهيم بـن     ، ووىل نـصر بـن مـزاحم الـسوق        ،بن عـامر القـضاء     ووىل عاصم 
ووىل العباس بن ،األهواز ووىل زيد بن موسى بن جعفر   ،موسى بن جعفر على اليمن    

ووىل احلـسن بـن   ،حممد بن عيسى بن حممـد بـن علـي بـن عبـداهللا بـن جعفـر البـصرة             
وعقد جلعفر بن حممد بن زيد بن علي واحلسن بن إبـراهيم بـن      ،ألفطس مكة احلسن ا 
ه فأما ابن األفطس فلـم مينعـه أحـد ممـا وجـ     ، فخرجوا إىل أعماهلم  ،على واسط  احلسن

وأما إبراهيم بن موسـى   ،فأقام احلج يف تلك السنة وهي سنة تسع وتسعني ومائة       ، له
  . )١(نهمفأذعن له أهل اليمن بالطاعة بعد وقعة كانت م

ا حـىت  وروى غري أيب الفرج أنه قتل فيها من اجلنـود العباسـية مخـسة عـشر ألفًـ           
دعى وكانـت سـكتة تـ   ،وكان يرتل والشيعة بـالقطيع مـن صـنعآء      ،مسي إبراهيم اجلزار  

وقتـل البطـون الـيت تـبغض أهـل البيـت           ، وخرب سـد اخلـانق بـصعدة      ،بشارع املبيضة 
والكبـاريون   ،ةَديـ رواللعويون بِ ،والسلمانيون بعيان ،بنو احلارث بنجران  : مباليمن وه 

قال أبـو   ، وبنو يافع بالسر وسرو محري    ،واحلواليون ببيت ذخار  ،واإلبارة بظهر ،باثافت
ــضر البجلــي صــاحب واســط خــرج إليهمــا   :)٢(الفــرج ــإن الن  وأمــا صــاحبا واســط ف

وأما ، خال واسط وجبيا اخلراج وتألفا الناس    مث ازم ود  ،ا فثبتا له   شديد فقاتلهما قتاالً 
اجلعفري صاحب البصرة فإنه خرج إليه علي بن حممد بن جعفر بـن حممـد بـن علـي             

                                                        
   .٨٧ -٨٤واإلفادة  ، ٥٣٤ -٥٢٧ ينظر مقاتل الطالبني )١(
   .٥٣٤ص املقاتل )٢(
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ووافامهـا زيـد بـن موسـى ابـن جعفـر            ،بن احلسني بـن علـي بـن أيب طالـب فاجتمعـا            
رجـل مـن    -ا إىل األهواز فاجتمعوا ولقيهم احلسن بن علي املعـروف باملـأموين             ماضي
وحرق زيـد بـن موسـى        ،فقاتلوه فهزموا عسكره  ، وكان على البصرة  -باذغيسأهل  

ويف هزميتهم يقول دعبـل بـن علـي       ، ب لذلك زيد النار   فلقِّ ،دور بين العباس بالبصرة   
  :يف إمساعيل بن علي بن سليمان بن علي

ــن أرض كـــسكر    ــرأب مـ ــد ورآء الـ   وزيـ
  

  ف األهـواز مـن خلـف ظهـره     لقد خلّ   
    ١(موسـى بـن جعفـر    مـن زيـد بـن    وقد فر(  

  
  ــو ــا  يهــ   ل إمساعيــــل بــــالبيض والقنــ

وكتب إليه أهل الـشام   ،وتواترت الكتب على حممد بن حممد بالفتوح من كل ناحية      
 م ينتظرونه أن يوجيسمعون لـه ويطيعـون وعظـم أمـر أيب     ه إليهم رسوالًواجلزيرة أ 

وكانـت  ،دوم عليـه السرايا على احلسن بن سهل فكتب إىل هرمثة بن أعني يأمره بالقـ      
وسـأله التعجيـل     ،ودعـا بالـسندي بـن شـاهك فـسأله اللحـاق بـه              ،بينه وبينه شـحناء   

 وكانت بني احلسن بن سهل وبني هرمثة شحناء فخشي أن ال جييبه إىل       ، موترك التلو
 ،مايريد ففعل ذلك الـسندي ومـضى إىل هرمثـة فلحقـه حبلـوان فأوصـل إليـه الكتـاب         

ومنهــد هلــم أكنافهــا مث يــستبدون  ، هلــم حنــن اخلالفــةنــوطئ: فلمــا قــرأه تغــيظ وقــال
فإذا انفتق عليهم فتـق بـسوء تـدبريهم وإضـاعتهم           ،ويستأثورن بالتدبري علينا   ،باألمور

ال واهللا وال كرامـة حـىت يعـرف أمـري املـؤمنني سـوء          ، األمور أرادوا أن يـصلحوه بنـا      
  .وقبيح أفعاهلم،آثارهم

فبينمـا أنـا كـذلك إذ     ،ها مـن نفـسه    وباعـدين مباعـدة آيـسين منـ        :قال السندي 
 فعـل  :مث قـال  ،وجعل يبكي بكآء طـويالً     ،جآءه كتاب من منصور بن املهدي فقرأه      

                                                        
    :وفيها،  يف ديوان دعبل بن علي يهجو إمساعيل بن جعفر بن سليمان العباسي )١(
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      وأفسد ما صـلح منـها   ،ض هذه الدولة للذهاب اهللا باحلسن بن سهل وصنع فإنه عر ،
  .ا إىل بغداد وأتى مرتلهوانكفأ راجع،مث أمر فضرب الطبل

ــدواوين اجلــ   ــن ســهل ب ــهوأيت احلــسن ب ــت إلي ــها  ؛ يش فنقل ــار الرجــال من ليخت
العلــة يف األعطيــات  وأزاح،فانتخــب مــن أراد وأطلــق لــه بيــوت األمــوال،وينتخبــهم
ألــف فــارس  وخــرج إىل الياســرية فعــسكر ــا فكــان يف حنــو مــن ثالثــني، والنفقــات
مث عـسكر    ،فرحل الناس وأبو السرايا بالقـصر     ، مث نادى بالرحيل إىل الكوفة    ، وراجل

ووجه احلـسن بـن سـهل إىل       ، وعسكر أبو السرايا يف غربيه    ،  شرقي صرصر  هرمثة يف 
فقاتلوا حممد بن إمساعيل األرقط    ، ومحاد التركي ومجاعة   )١(املدائن علي بن أيب سعيد    

، الـسرايا علـى البلـد واسـتوىل عليهـا      وكـان قـد عقـد هلـم أبـو         ، بن علي بـن احلـسني     
وكـان  -،وره بالليـل ومل يعلـم هرمثـة   فهزموه واستولوا عليها ومضى أبو السرايا من ف  

خرجــوا منــها فوجــد أصــحابه قــد أُ،  يريــد املــدائن-ا بينــهماجــسر صرصــر مقطوعــ
وقتل غالمه أبو اهلرماس أصابه حجـر   ،واستوىل عليها املسودة فكانت بينهم مناوشة     

فلما صار بالرحب سار هرمثة إليـه فلحقـه هنـاك          ، عرادة فدفنه ا ومضى حنو القصر     
 ،تـل أخـوه ومـضى لوجهـه حـىت نـزل اجلاريـة       زم أبو السرايا وقُ  ا فه  شديد تاالًفقاتله ق 

ه يف اآلجـام  وصـب  ،وأتبعه هرمثة وأمجع رأيـه علـى سـد الفـرات علـيهم ومـنعهم املـآء             
فتعـاظم ذلـك   ، وانقطع املـآء مـن الفـرات     ففعل ذلك  ،واملغائط اليت يف شرقي الكوفة    

تهم فبينما هـم كـذلك إذا انبثـق الـسكر     وأزمعوا معاجل ،الكوفيون وسقط يف أيديهم 
ا وسروا مبا وهب اهللا وأقبل املآء جير اخلشب فكربوا ومحدوا اهللا كثري      ،روهالذي سكّ 

وخرج أبو الـسرايا إليـه    ،مث إن هرمثة د إىل الكوفة مما يلي الرصافة      ،هلم من الكفاية  

                                                        
  .علي بن سعيد ): أ( يف )١(



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 ١٧ 

رة جريـر بـن     وعلـى امليـس    ،وجعـل علـى امليمنـة احلـسن بـن هـذيل            ،يف الناس فعبأهم  
 حنــو الـرب فبعــث أبـو الــسرايا عــدم   وعبــأ هرمثـة خــيالً ، ووقــف يف القلـب  ،احلـصني 

مث إن أبـا الـسرايا محـل محلـة فـيمن معـه فـازم        ، يسريون بإزائهم لئال يكونـوا كمينـا   
ال : فنـادى أبـو الـسرايا   ، مث عطفوا وجوه دوام فازموا،أصحاب هرمثة هزمية رقيقة   

مث رجع فأعلم أبا السرايا  ،  ومكر فوقفوا وتبعهم أبو كتلة فأنفذ      تتبعوهم فإا خديعة  
مث خرج يف يوم اإلثنني لسبع خلون من       ،فرجع بالناس إىل الكوفة   ، أم عربوا الفرات  

وخرج الناس معه وقد كان جاسوسه أخربه أن هرمثـة يريـد مواقعتـه يف             ، ذي القعدة 
 حنو القنطرة فلم يبعد حىت أقبلت   ومضى هو  ،فعبأ الناس مما يلي الرصافة     ،ذلك اليوم 
 ،أقيمـوا صـفوفكم  : يا كاجلمـل اهلـائج إىل النـاس فقـال    فرجـع أبـو الـسرا     ،خيل هرمثة 

ىل روح بـن احلجـاج قـد رجـع       فنظـر أبـو الـسرايا إ      ، ا شديد وأقبل هرمثة فاقتتلوا قتاالً   
تـل يومئـذ   وقُ ،تـل فرجـع فقاتـل حـىت قُ   ، واهللا لـئن مـضيت ألضـربن عنقـك        : فقال لـه  

 ،تـل أبـو كتلـة غـالم أيب الـسرايا     وقُ، سن بن احلسن بن زيد بـن علـي بـن احلـسني       احل
 أيهـا النـاس صـرب سـاعة    : وكشف أبـو الـسرايا رأسـه وجعـل يقـول     واشتدت احلرب   

مث محل وخرج إليه قائـد مـن    ،فقد واهللا فشل القوم ومل يبق إال هزميتهم ،وثبات قليل 
عة مث ضـربه أبـو الـسرايا ضـربة علـى      فتناوشـا سـا  ، قواد هرمثة وعليـه الـدرع واملغفـر      

وتـبعهم  ،وازمت املسودة هزمية قبيحة   ، بيضته فقده حىت خالط سيفه قربوس سرجه      
    م حىت بلغوا صعيباحـذروا  ، يـا أهـل الكوفـة   : فنادى أبو السرايا ،اأهل الكوفة يقتلو

  م بعد الفرة فإن العجم قوم دهاة    كر، مثـة  وكـان هر  ،صغوا إىل قولـه وتبعـوهم  فلم ي
وقبـل ذلـك    ،أسـره عبـد سـندي   ، سر يف ذلك الوقت ومل يعلم أبو السرايا بأسره قد أُ 
ــ ــون ردءً  خلّــ ــارس يكونــ ــسة اآلف فــ ــاء مخــ ــزم ف يف معــــسكره زهــ ــه إن اــ ا لــ

: فلما وقعت اهلزمية ونـادى أبـو الـسرايا   ، وخلف عليهم عبيداهللا بن الوضاح    ،أصحابه
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قتـل  ، تـل األمـري  قُ: ابه يقولـون  بن الوضاح رأسـه وأصـح   كشف عبيداهللا ، ال تتبعوهم 
 أنـا يـا عبيـداهللا بـن     إيلَّ؟ فناداهم فمـا يكـون إذا قتـل األمـري يـا أهـل خراسـان        ، األمري

ومحل على أهـل   ،اثبتوا فواهللا ما القوم إال غوغاء ورعاع وثابت إليه طائفة         ،الوضاح
  هرمثةوتبعوا ووجدوا  ،اوتبعوهم حىت جازوا صعيب    ،الكوفة فقتل منهم مقتلة عظيمة    

وعـاد إىل معـسكره ومل تـزل    ،وا وثـاق هرمثـة  ا يف يد عبد أسود فقتلوا العبد وحلُّ  أسري
مث إن أبــا ، احلـرب بينـهم مـدة متراخيـة يف كـل يــوم أو يـومني تكـون بينـهم سـجاالً         

السرايا بعث علـي بـن حممـد بـن جعفـر املعـروف بالبـصري يف خيـل وأمـره أن يـأيت             
ومحـل أبوالـسرايا   ، يـشعر هرمثـة حـىت قـرب منـه     هرمثة من ورائه فمـضى لوجهـه ومل    

إن كــان ؟ عــالم تـسفكون دمآءنــا ودمـاءكم  ، يـا أهــل الكوفـة  : فـصاح هرمثــة ، عليـه 
وإن  ،ا لنـا ولكـم نبايعـه    قتالكم إيانـا كراهـة إلمامنـا فهـذا املنـصور بـن املهـدي رضـ                

 نتناظر واتفقوا معنا ليوم اإلثنني،أحببتم إخراج األمر من ولد العباس فانصبوا إمامكم   
: ونـاداهم أبـو الـسرايا     ، فأمـسك أهـل الكوفـة عـن احلملـة         ، وال تقتلوا أنفـسكم   ، فيه

، وإمنـا أيقنـوا بـاهلالك فـامحلوا علـيهم          ،إن هـذه خديعـة مـن هـؤآلء األعـاجم           وحيكم
فغـضب أبـو الـسرايا وانـصرف معهـم      ،  ال حيل لنا قتاهلم وقد أجـابوا    :فامتنعوا وقالوا 

، وأن ميضي إليه مع حممد بن حممد بن زيـد فيـستأمن      ،مثةوقد أراد قبل ذلك إجابة هر     
فحمـد اهللا وأثـىن   ، ةفلما كان يف يوم اجلمعـة خطـب أهـل الكوفـ       ، مث خشي الغدر به   

 ،إن املغتر بكم ملغـرور ، ويا خذلة احلسني، يا قتلة علي، يا أهل الكوفة : مث قال ، عليه
 واهللا مـا محـد علــي  ، وإن الـذليل ملـن أعززمتـوه    ،وإن املعتمـد علـى نـصركم ملخـذول    

وائتمـنكم   ،مكـم عليـه   ولقـد حكّ   ،وال رضى مـذهبكم فنرضـى بـه        ،أمركم فنحمده 
ولطاعتــه  ،مث مل تنفكــوا عليــه خمــتلفني ،ووثــق بكــم فحلــتم عــن ثقتــه ،فخنــتم أمانتــه

ا خالفًـ  ،وإن تـأخر تقـدمتم   ،م تأخرمتوإن تقد ،وإن قعد قمتم ،إن قام قعدمت  ،ناكثني
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 أي  ،وخـذلكم اهللا خبـذالنكم إيـاه    ،حـىت سـبقت فـيكم دعوتـه      ،ا ألمره عليه وعصيان
وقد عـربوا خنـدقكم وعلـوا    ؟ والنكول عمن لقيتم  ،عذر لكم يف اهلرب عن عدوكم     

 ،هيهات ال عذر إال العجـز واملهانـة        ،وجيتاحون حرميكم  ،ينتهبون أموالكم ، قبائلكم
ومتأل قلـوبكم   ،صواا بأا أنتم كفيء الظل زمكم الطبول  إمن،والرضا بالصغار والذلة  

وحيفظـون   ،ا يعرفـون اهللا حـق معرفتـه   أما واهللا ألسـتبدلن بكـم قومـ    ،اخلرق بسوادها 
  :مث قال، حممدا يف عترته

ا فيمــا وطئــت مــن األرضلكــم شــبه  
  

  ــا رســت ــم أجــد وم ــبالد فل    أقطــار ال
  ا وعجــزا يف الــشدائد واخلفــضووهنــ   

  
ــ   ــالًخالفًــ    وانتــــشار عزميــــة ا وجهــ

ــال عــنكم    ــيكم مرضــي  راٍضف    وال ف
  

ــيكم     إىل احلــشر دعــوة لقــد ســبقت ف
ــذوقوا إذا ولّ     ــبغض فـ ــة الـ ــت عاقبـ   يـ

  
ــاركم    ــى مــن دي   ســأبعد داري عــن قل

مــا أقــدمت : مــا أنــصفتنا يف قولــك:فقــالوا لــه فقامــت إليــه مجاعــة مــن أهــل الكوفــة    
نا وثبت،ولقد صربنا حتت ركابك   ،وال وفيت وغدرنا   ،)١(وال كررت وفررنا  ،فأحجمنا

فامـدد  ، وما بعد مـا فعلنـا غايـة إال املـوت        ، حتت لوائك حىت أفنتنا الوقائع واجتاحتنا     
  .فواهللا ال نرجع حىت يفتح اهللا علينا أو يقضي قضاءه فينا ،يدك نبايعك على املوت

فخرجوا فحفـروا وأبـو   ، ونادى يف الناس باخلروج حلفر اخلندق     فأعرض عنهم 
إىل  وأقـام  ،ما كـان الليـل خـرج النـاس إىل اخلنـدق          فل، السرايا حيفر معهم عامة يومه    

     أ أثقاله وأسرج خيله وارحتل هو وحممـد بـن حممـد ونفـر           الثلث األول من الليل مث عب
وقوم من أهـل الكوفـة وذلـك يف ليلـة األحـد لـثالث عـشرة        ، من العلويني واألعراب 
 مث مـضى علـى   ،ا حـىت تتـام إليـه أصـحابه    فأقـام بالقادسـية ثالثًـ   ،ليلة مضت من احملـرم  

                                                        
  ...أو كررت ، مىت اقدمت فاحجمنا ): أ( يف )١(
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ــرب     ــق ال ــى طري ــن   ،خفــان وأســفل الفــرات حــىت صــار عل ــة أشــعث ب ــب بالكوف ووث
وخـرج أشـراف أهـل الكوفـة إىل هرمثـة فـسألوه            ،عبدالرمحن األشعثي فدعا إىل هرمثة    

  .األمان للناس فأجام إىل ذلك
ق عسكره حـوايل  وفر ،ودخل منصور بن املهدي الكوفة وأقام هرمثة خارجها      

، وخطـب منـصور بـن املهـدي النـاس وصـلى ـم        ،ا مـن حيلتـه   خوفً وأبواا،خندقها
حـىت أمـن النـاس    ،ا بظهـر البلـد   وأقام هو أيام   ،بن الفرج الكوفة   )١(ووىل هرمثة غسان  

ومضى أبو السرايا يريد البـصرة فلقيـه أعـرايب مـن      ،وهدأت قلوم وارحتل إىل بغداد 
وأن ، ه وإخـراج عمالـه عنـه   فـسأله عـن اخلـرب فأعلمـه غلبـة الـسلطان عليـ           ، أهل البلد 

، فعــدل عنــها وأراد املــضي حنــو واســط،املــسودة يف خلــق كــثري ال ميكنــه مقاومتــهم
؟  فـأين تـرى  :فقـال لـه  ،فأعلمه الرجل أن صورة أمرها مثل ما ذكـره لـه عـن البـصرة       

ويلحـق  ، فتجتمـع معـك أكرادهـا   ،  أرى تعرب دجلة فتكون بني خوخي واجلبل  :فقال
ــك مــن أراد صــحبتك مــن  ومــن رأى رأيــك مــن أهــل  ، راب الــسواد وأكــرادهأعــ ب

فجعـل ال ميـر   ، فقبل أبو السرايا مشورته وسلك ذلك الطريـق   ،األمصار والطساسيج 
مث عمـد إىل األهـواز حـىت صـار إىل الـسوس      . بناحيـة إال جبـا خراجهـا وبـاع غالـا     
وكـان علـى كـور األهـواز احلـسن بـن علـي        ،فأغلقوا دونه فنادى ففتحوا له فدخلـها  

فوجه إىل أيب السرايا يعلمه كراهته لقتاله ويسأله االنصراف عنـه إىل حيـث       ، أموينامل
وثبتـت  ، ا شـديد فخرج إليه املأموين فقاتلـه قتـاالً     ، أحب فلم يقبل ذلك وأىب إال قتاله      
وخـرج   ،وثبت العلويون معه فقتلت منهم عـدة ، الزيدية حتت ركاب حممد بن حممد 

رج إليهم غـالم أيب الـسرايا لقتـاهلم فظـن القـوم        فخ، أهل السوس فأتوهم من خلفهم    

                                                        
  .حسان ): ج( يف )١(
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فتفرقــوا  هم الليــلوجعــل أصــحاب املـأموين يقتلــوم حــىت أجنـ   ،أـا هزميــة فـازموا  
يـة  فرتلـوا قر ، ومضى أبو السرايا حىت أخذوا علـى طريـق خراسـان      .وتقطعت دوام 

فوجه إليهم  ، اد الكندغوش خربهم وكان يتقلد تلك الناحية      وبلغ مح ،نوقانا: يقال هلا 
إىل احلـسن بـن سـهل    نفـذ ـم   نـهم علـى أن ي  مث ركب بنفسه حـىت لقـيهم فأم      ، خيالً

ومحلهم إىل احلـسن  ،  وأعطى الذي أعلمه خربهم عشرة اآلف درهم    فقبلوا ذلك منه  
فقـال   ،وبادر حممد بن حممد إىل احلسن بكتاب يسأله أن يأمنه ويـستعطفه       . بن سهل 

 ال :بعـض مـن كـان يستنـصحه      فقـال لـه   ، قـه ال بد مـن ضـرب عن      : احلسن بن سهل  
فإن الرشيد ملا نقم على الربامكة احـتج علـيهم بقتـل ابـن األفطـس             ، تفعل أيها األمري  

وحلــف أنــه يقتــل أبــا ، ولكــن امحلــه إىل أمـري املــؤمنني فعمــل علــى ذلـك  ،فقتلـهم بــه 
؟ من أنت :قال أليب السرايا، افلما أتته الرسل م وهو نازل باملدائن معسكر       ،السرايا

قـم يـا    ،املخذول بن املخذول،بل أنت النذل بن النذل  : قال، قال السري ابن منصور   
، فقام إليه فقدمـه وضـرب عنقـه    ،هارون بن أيب خالد فاضرب عنقه بأخيك عبدوس   
 ،وصلب بدنـه يف اجلانـب الغـريب    ،مث أمر برأسه فصلب يف اجلانب الشرقي من بغداد        

  .وقتل غالمه أبو الشوك وصلب معه 
ومحـل حممـد بـن حممـد إىل خراسـان فـأقيم بـني يـدي املـأمون وهـو جـالس يف            

اكــشفوا رأســه فكــشفوا رأســه فجعــل : مث صــاح الفــضل بــن ســهل، مستــشرف لــه
وجعــل لــه فيهــا فــرش   مث أمــر لــه بــدار فأســكنها ،املــأمون يتعجــب مــن حداثــة ســنه 

 :ة يقـال فأقام على ذلك مـدة يـسري    ،فكان فيها على سبيل االعتقال والتوكيل     ،وخادم
   فكـان خيتلـف كبـده وحـشوته حـىت          ،مث دسـت إليـه شـربة      ، اإن مقدارها أربعون يوم

  . وقربه مبرو،وتوىف رمحه اهللا وهو ابن مثاين عشرة سنة،مات
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ونظر يف الدواوين فوجد من قتل من أصـحاب الـسلطان يف وقـائع أيب الـسرايا         
:  سلمة املقرئ قـال وروى الشيخ أبو الفرج بإسناده عن إبراهيم بن . مأيت ألف رجل  

فجـآءه رجـل   ،  مع أيب السرايا على القنطرة وحممد بن حممد بصحراء إنرباكنت واقفً 
وأخذ حممد بن حممـد   ، إن املسودة قد دخلت يف جانب اجلسر       :فقال له ، ه هرمثة دس ،

ى بوجـه فرسـه حنـو صـحراء     فلمـا مسـع بـذلك ولَّـ       ، وإمنا أراد أن يتنحى عـن موضـعه       
وصـار أبـو   ،وبلغ إىل موضع يعرف بـدار احلـسن      ، دخل الكوفة  وأقبل هرمثة حىت  ،إنرب

    السرايا إىل املوضع فوجد حممد ـا حيلـة فَ   ،ا على املنرب خيطبا قائمكَـ فعلم أـ را  راجع
مسافر الطائي وكان من بـين شـيبان إال أنـه نـزل يف قبائـل طـي            : ومعه رجل يقال له   

وجـآءه رجـل     ،ىل مـواقفهم  فحمل على املسودة فهزمهم حىت ردهـم إ        ،فنسب إليهم 
فـأراه  ، أرنـيهم : فقـال  ،إن مجاعـة منـهم قـد كمنـوا لـك يف خرابـة هـا هنـا           : فقال لـه  

ويــنفض علـق الــدم عــن  ، مث خــرج ميـسح ســيفه  ،اخلرابـة فــدخل إلــيهم فأقـام طــويالً  
وخيلـهم يثـب بعـضها      ،فدخلت فـإذا القـوم صـرعى      ، ومضى لوجهه حنو هرمثة   ،نفسه

  . )١(ئة رجل أو مائة رجل إال رجالًفعددم فإذا هم ما، على بعض
رواه الـشيخ  ) عليهما السالم(وللقاسم بن إبراهيم يرثي أخاه حممد بن إبراهيم         

  :)٢(أبو الفرج
  ــستبق ــاملكروه تـ ــوادث بـ ــث احلـ   حيـ

  
  يــــا دارغــــرور ال وفــــآء هلــــا   دار   

    ــربه ــشرع شــ ــق ملــ ــصريد والرنــ    التــ
  

  ـ أبت أهلـك مـن كـد ومـن أســف    رح  
ــ    يــصيب وما ًءر  تــسامى حنــوه احلــدق  

  
ــستمع      ــآلذان مـ ــك لـ ــن فيـ ــإن يكـ   فـ

     وأي مشلـــــك إال ســـــوف يفتـــــرق  
  

ــل     فـــــأي عيـــــشك إال وهـــــو منتقـــ
                                                           

   .٥٥٠ -٥٤٢ ، ٥٣٦ -٥٣٤ ينظر مقاتل الطالبني )١(
   .٥٥٣ املقاتل ص)٢(
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ــه اخلَـــ   ــن مل خينـ ــني مـ ــقعدبعـ    وامللـ
  

ــة     ــدنيا معطلـ ــرى الـ ــره أن يـ ــن سـ   مـ
  ١(مأهولــة حــشوها األشــالء واخلــرق(  

  
  ا جفاها األنس موحشةفليأت دار  

  ــق ــع اخللـ ــراب البلقـ زار تـ ــ ــل يـ   ؟وهـ
  

ــا     ــت زايرهــ ــور إذا ماجئــ ــل للقبــ   قــ
  ــان وال و   قِرمل حيمـــــه عنـــــك عقيـــ

  
  مــاذا تــضمنتلــك يــاذا اللحــد مــن م  

  ــوجد   وحيــدو بــه الترجيــع واحلــرق   
  

      بــل أيهــا النــازح املرمــوسيـــصحب ه  
ــ     طَّقــد خ   ــ  يف عرضــه منــها لــه ن   قفَ

  
  ي   ــري م ــن غ ــى ع ــدار البل ــدي ل ــةِلقْه   ي

ــه وثــــر ومرت        ــن ثراهــــا لــ   فــــقومــ
  

  فبات فردا و بطن األرض مضجعه  
ــر ــدق  ب ــل الوصــل منح ــشفيق فحب    ال
  

ــس أســــلَ      ــد األنــ ــل بعيــ   مهداين احملــ
     ــباب والعلـــق ــرائن واألسـ ــك القـ   منـ

  
  قد أعقب الوصل حبل البأس فانقطعت  

 ــق ــين ـــا ذرع وال خلـ ــا ضـــاق مـ   مـ
  

  يا شخص من لو تكون األرض فديته  
يــغ ــبنيربــ ــ واضــــح ي منــــك جــ   ققَــ

  
  ــا أرج ــأميالًبينــ ــك تــ ــفق أنيــ    وأشــ

       حـــىت عليـــك ملـــا حيثـــى بـــه طبـــق  
  

  ٍثأصبحت حيثى عليك الترب يف جد  
ــينفقـــلّ زن واألرق )٢( مـ ــ   عليـــك احلـ

  
ــسرعة     ــام مــ ــيين بــــك األيــ ــا تفــ   أمــ

   ٍكلْــمــن بعــد هي ــ غ   ي بــه الــشفق نيِن
  

ــ        ختـــــشى غوائلــــــه ثٌدوإمنـــــا حـــ
  ):ع(ملرثية يف أخيه حممد  له أيضا هذه ا)٣($روى السيد أبو طالب    

   اخلـــــــــدينوشــــــــجاك فقـــــــــدانُ 
  

ــ   ــلَمرصـــ ــرى وصـــ ــون الكـــ    اجلفـــ
   ــات ــوى شــــ خلجــ ــرف نــ   طون صــ

  
  ــا ي ــممــــــ ــىيجِهــــــ    بــــــــك األســــــ

  
                                                        

  . األسى واحلرق ): ج( يف )١(
  .شئ ): أ( يف )٢(
   .٩٢ اإلفادة ص)٣(
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 ٢٤ 

ــا م ــونغرقـــــــت هلـــــ   قـــــــل العيـــــ
  

  ــواكب ع ــبعثــــــــــت ســــــــ   رةبــــــــ
ــريين     دث أعتريـــــــــــــــه ويعتـــــــــــــ

  
ــوا   ى احلــــــــ ــ   وأخ يعــــــــــني علــــــــ

  وســــــطت عليـــــــه يــــــد املنـــــــون    
  

ــده    ــان بعهـــــــــ ــر الزمـــــــــ   ختـــــــــ
ــيض    ــسي وغــــ ــؤين نفــــ ــن شــــ    مــــ

  
ــى إيلَّ   ــصابفنعــــــــــــــــ   ه مــــــــــــــــ

ــون      ــه املنـــــــــ   آنـــــــــــت مفارقـــــــــ
  

    ميعلــــــــــق املنــــــــــون تـــــــــــصر  
   ــشح ــىن كـــــ ــق املـــــ ــيينعلـــــ   ا فبـــــ

  
ــِع   ــت عــــــن  تفْــــ ــىن وطويــــ    املــــ

ــل     ــرين جعــــــــ ــىن أدىن قــــــــ   املــــــــ
  

     مـــــــا فـــــــاز بـــــــاخلفض امـــــــرؤ  
ــ   ــال حينــــــ   ا بعــــــــد حــــــــنيآمــــــ

  
  ــان ي ــسه الــــــــ هلفــــــ ــع نفــــــ   ـتبــــــ

  ودهتــــــــــه أجنيــــــــــة الظنــــــــــون    
  

ــؤاده    ــآء فـــــــــ ــر الرجـــــــــ   غمـــــــــ
ــ   ــؤنويعــــــــ ــد اخلــــــــ   ود بالعهــــــــ

  
ــ      رب املـــــــــىن يـــــــــسمو إىل كُـــــــ

  وطـــــــــرمهـــــــــد لـــــــــدين ا ومل ي  
  

ــه    ــن حاجاتــــــــ ــض مــــــــ   مل يقــــــــ
ــ   ــزينمحـــــــــ ــاء احلـــــــــ   ال أعبـــــــــ

  
  ــصب ــل مهمــــــــــــ نــــــــــ   ةا لكــــــــــ

ــاليقني    ــنن بــــــــ ــاعوا التظــــــــ   بــــــــ
  

  هللا دــصابٍةر    عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــط الغـــــــبني     عـــــــن صـــــــفقة اخلـــــ

  
ــال     ــم العـــــ ــم مهـــــ ــسمت ـــــ   فـــــ

  وذخـــــــــريه الفــــــــــضل املــــــــــبني   
  

   التقــــــــــى عــــــــــز  )١(فتــــــــــأثروا  
 وأبـا الـسرايا ومـن كـان     $ل حممد بن علي األنصاري يذكر حممد بـن إبـراهيم          وقا  

  :معهم رضي اهللا عنهم
ــابع ــربى تفـــــيض بـــــدمعها املتتـــ   عـــ

  
ــا جتــف مــدامعي         أبــت الــسكون فم

   
                                                        

   .))فتأثلوا(( يف اإلفادة )١(
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ا حتـــرك حـــزن قلـــب جـــازع   زيـــد  
  

   ــذكرت ــا تـــ ــده ملـــ ــسني وبعـــ    احلـــ
ــابعوا مبـــــــصارع   ــربالء تتـــــ   يف كـــــ

  
  صــلى اإللــه علــى احلــسني وصــحبه      

ــعنــــائي   ــة شاســ    احملــــل عــــن األحبــ
  

ــرد     ــة مفـــ ــل بالكناســـ ــى قتيـــ   وعلـــ
  ــري ــصانع خـــ ــصنع الـــ ــه بـــ   ا وأكرمـــ

  
ــياعه    ــراهيم عـــن أشـ ــزى ابـــن إبـ   وجـ

  ذي الـــدين كـــان ومـــستقر ودائـــع     
  

  نعــــم اخلليفــــة واإلمــــام املرتــــضى     
ــوالً    زي وصـ ــ ــامع جيـ ــع سـ ــن مطيـ    مـ

  
ــسرايا خــري مــا          وجــزى اإللــه أبــا ال

ــع     ــب خاشـ ــدق وقلـ ــسان ذي صـ   بلـ
  

ــاط اإل   ــسه حـــ ــسيفه وبنفـــ ــام بـــ   مـــ
ــع    ــرف رائــ ع كــــل ســــلهبة وطــ ــ   مــ

  
  يف فتيـــة جعلـــوا الـــسيوف حـــصوم  

  ــد ــامع  أحـ ــف الطـ ــرغم أنـ ــواك بـ    سـ
  

ــنيب فماهلــــــا      ــابن الــــ ــتلقني بــــ   فلــــ
ــاطع       ــك ســ ــور يف جبينــ ــيآء نــ   وضــ

  
ــالوة   ــا عليــــك طــ   فلقــــد رأيــــت ــ

ولبعـضهم وهـو   ، )١ (]يعين بذلك حممد بن حممـد بـن زيـد بـن علـي علـيهم الـسالم                 [  
  :يثم بن عبداهللا اخلثعمي يرثي أبا السرايااهل

ــن بعــــــد ارحتــــــاهلم نزلــــــوا      وأيــــ
  

ــوا    ــاعنني مــــا فعلــ ــائل عــــن الظــ   ســ
ــل مــــا حــــال دونــــه األجــــل          يأمــ

  
  يــا ليــت شــعري والليــت عــصمة مــن  

ــة القَ    ــى لألحبــــ ــل يرجتــــ ــهــــ   لُفَــــ
  

  أيــــن اســــتقرت نــــوق األحبــــة أم     
ــاجهم يف الــــــبالد فــــــانتقلوا       إزعــــ

  
  ــب   لـــىت يـــد الزمـــان ع حـــ ألَركـ

   ــر ــر أقـــ ــل الطهـــ ــضله الرســـ   ت بفـــ
  

ــاهر     بـــــين الرســـــول البـــــشري والطـــ
    ــائن خ ــدهر بالنـــــاس خـــ   لتـــــوالـــ

  
    ز ــ ــد عــــ ــدهر بعــــ ــام الــــ   همخــــ

  
                                                        

  ) .أ( ما بني القوسني غري موجودة يف )١(
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 ٢٦ 

ــيهم ــهمل علـــــــ    ال تـــــــــزال تنـــــــ
  

ــانوا فظلّـــــ    ــيعتهم بـــ ــون شـــ   ت عيـــ
    البــــــدل ِلبــــــئس لعمــــــر املبــــــد   

  
   ــدو ــدهم عـــــ ــتبدلوا بعـــــ   همواســـــ

     مل تـــــشفه مـــــن عـــــدووله الــــــد  
  

  ــسكر ــا عـــ ــيـــ ــا أقـــ ــرهلّا مـــ    ناصـــ
ــ   ــان ـــ ــد خــ ــل  )١(ع فقــ ــيهم األمــ   فــ

  
ــد الدمــــ     ــدمآء إن نفــ ــابكهم بالــ   ـفــ

  فكـــــل خطـــــب ســـــواهم جلـــــل      
  

  ال تبـــك مـــن بعـــدهم علـــى أحـــد      
ــ   ــل زحفًـــ ــا خلـــ ــا ـــ ــيهم ومـــ   ا إلـــ

  
ــفوفهم    ــدي صـــــــ ــهم تـــــــ   أتتـــــــ

ــل     ــارض وبـــــ ــه عـــــ ــا فيـــــ   كأمنـــــ
  

ــه    ــضاء بـــــ ــأل الفـــــ   يف فيلـــــــق ميـــــ
   ــاجز وال و   كــــــلُوالــــــشيخ ال عــــ

  
ــه    ــن كنانتــــ ــشيخ مــــ ــاهم الــــ   رمــــ

  حتــــــت رجــــــال كأــــــا اإلبــــــل     
  

  باخليـــــل تـــــردي وهـــــي ســـــائمة     
ــ   ــيضوالِبــ ــذُّ ضي والبــ ــا الــ   لُب والقنــ

  
  والـــــــسابغات اجليــــــــاد فــــــــوقهم   

   ــش ــا متـــ ــصاعب البـــــ كمـــ   زلى املـــ
  

  ــوالر ــشون يف أظلّجـــــ ــهال ميـــــ   تـــــ
    لكأمنــــــــا يف رؤســــــــها الــــــــشع  

  
  واليزنيف أكفهــــــــــــــميــــــــــــــات   

     ــــــوالقـــــوم يف هبـــــوة هلـــــم زلج  
  

ــا ا    ــىت إذا مــ ــدر حــ ــى قــ ــوا علــ   لتقــ
  تثنــــــــــهم رهبــــــــــة وال وهــــــــــل  

  
ــول ومل     ــره الرســ ــى عتــ ــدوا علــ   شــ

  وال اســـترابوا يف نفـــس مـــن قتلــــوا     
  

  فمــــــا رعــــــوا حقــــــه وحرمتــــــه     
ــل   ــه مهــــــــ   واهللا يف أمــــــــــره لــــــــ

  
  واهللا أملــــــــى هلــــــــم وأمهلــــــــهم    

ــي أِبـــــ      ــنعـــ ــي ِلـــ ــك اهلُ ألمـــ   لُبـــ
  

ــ   ــب املخبــ ــا الراكــ ــابــــل أيهــ   ر والنــ
ــ   ــدـــ ــا العــــ  )٢(تحرب بــ   ضلأنياــ

  
ــا الــ      ــامي إذا م ــارس احمل ــل الف ــا فع   ـم

                                                          
  . خاب ): ج( يف )١(
  .أبدت ): أ( يف )٢(
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ــل  ــا الرجـــــــ ــاك أيهـــــــ   ؟هللا عينـــــــ
  

ــرف   ــى شــــ   أأنــــــت أبــــــصرته علــــ
ــل     ــا املقــــ ــه بلحظهــــ ــي إليــــ   ترمــــ

  
ــائلة     ــاف شــ ــذع أنــ ــوق جــ ــن فــ   مــ

  أســــــــلمه ضــــــــعفه وال الفــــــــشل  
  

  إن كنـــــت أبـــــصرته كـــــذاك فمـــــا  
  تــــــشتعلواملــــــوت دان واحلــــــرب   

  
  تهولــــــــو تــــــــراه عليــــــــه شــــــــكّ  

ــضل     فيـــــــه قـــــــسي املنـــــــون تنتـــــ
  

ــسرعة يف   ــوف مــــ ــوطن واحلتــــ    مــــ
ــدل    ــره ومنجـــــــ ــق أســـــــ   وموثـــــــ

  
ــدم   ــضرج بــــ   والقــــــوم منــــــهم مــــ

ــل     ــضباع واحلجـــ ــه الـــ ــع فيـــ   تطمـــ
  

ــقٍ    ــسه وذو رمــــــ ــائض نفــــــ   وفــــــ
ــسبار والفُ    ــه الــــ ــب فيــــ ــتغيــــ   لُتــــ

  
ــدة    ــار مزبـــــ ــدره كالوجـــــ   يف صـــــ

ــرنح الثَّ    ــل املـــــ ــا مييـــــ ــكمـــــ   لُِمـــــ
  

ــوت حيفــــــزه      ــها واملــــ ــل منــــ   مييــــ
  وذابـــــــــل كالرشـــــــــاء معتـــــــــدل    

  
ــه عــــــــ    ــضاربةبضيف كفــــــ   ها مــــــ

  أو املنايــــــا مــــــن كفــــــه رســــــل     
  

ــده   ــضاء يف يــــــ   خللــــــــت أن القــــــ
  وهـــــو فـــــال مرهـــــق وال عجـــــل     

  
ــه    ى فوارســــ ــ ــوم محــــ ــا رب يــــ   يــــ

ــ يف الــــروع لَ     ا تــــشاجر األســــل مــ
  

  كأنـــــــــــــه آمـــــــــــــنــه مني   تـــــــــــ
    يــص ــل غـــــ ــه البطـــــ ــه بريقـــــ    فيـــــ

  
ــاثِ    ــال عــــــ ــوطن ال يقــــــ   هريف مــــــ

ــا خـــــ    ــك والعـــــني دمعهـــ   لُِضعليـــ
  

  ــسرايا نفــــــسي م ــا الــــ ــةفجأبــــ   عــــ
    ختـــــزل فـــــإن صـــــربي عليـــــك م  

  
ــضي    ــن كــان يغ ــك مــصطرب )١(م   اعلي

ــل   ــه بنفــــــسه احليــــ   ضــــــاقت عليــــ
  

   ــر ــاك الـــ ــال وقـــ ــانُهـــ    إذادى اجلبـــ
ــل    ــك األجــ ــان يومــ ــك إذ حــ   ترهبــ

  
ــون ومل    ــشك املنـــ ــف مل ختـــ   أم كيـــ

  
                                                        

  .أغضى ): أ( يف )١(
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ــوت يومــــ  ــل ميــ ــضى األكــ   ا إذا انقــ
  

   ــد ــب محيــ ــل فاذهــ ــل ذي أكــ   ا فكــ
ــل   ــاج منــــــهم وحمتبــــ   والنــــــاس نــــ

  
ــوت مبــــــــ    ــهواملــــــ   سوطة حبائلــــــ

   ــال ي ــه فـــ ــا يومـــ ــومـــــن جنـــ   )١(لبـــ

   
     ــث بـــــه أبـــــد ــن تعتلقـــــه تعـــ   امـــ

  * * *  

                                                        
   .٥٥٩ -٥٥٦ مقاتل الطالبني )١(
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 مؤسسة الرسالة - بشار عواد معروف وآخرون/ حتقيق،  احلافظ الذهيب- تأريخ اإلسالم -
  .هـ١٤٠٨ - ١ ط -
  . دار الفكر  - احلافظ السيوطي - تأريخ اخللفاء -
  . بريوت- دار سويدان -حتقيق حممد أبو الفضل -دار التراث - تأريخ الطربي -
 مؤسسة -عبداألمري مهنا / حتقيق، ألمحد بن أيب يعقوب بن جعفر ؛  تأريخ اليعقويب-

  .هـ١٤١٣ - ١ط -األعلمي 
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 ١٤٠٧ -١ ط - بريوت - دار النفائس - أمحد بن حممد الشامي -ريخ اليمن الفكري  تا-
  .  م١٩٨٧ -
للعالمة عبدالواسع ،  تاريخ اليمن املسمى فرجة اهلموم واحلزن يف حوادث وتاريخ اليمن-

  .م١٩٩٠ - ٢صنعاء ط، مكتبة اليمن الكربى، الواسعي
  . بريوت- دار الفكر - اخلطيب - تأريخ بغداد-
    .٢ ط - دار طيبة الرياض- تأريخ خليفة بن خياط -
حمب الدين أيب / حتقيق، للحافظ أيب القاسم علي بن احلسني الشافعي،  تاريخ مدينة دمشق-

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ لبنان -دار الفكر ، سعيد عمر بن غرامة العمروي
  دار - ٣١٠:ت-حممد بن جرير الطربي : تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن-

  . بريوت -الفكر 
 - مكتبة التراث اإلسالمي - عبداهللا بن أمحد الشريف - تفسري أهل البيت عليهم السالم -

   .١ ط -صعدة 
 دار - حتقيق مصطفى عبدالقادر عطا - احلافظ ابن حجر العسقالين - ذيب التهذيب -

  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ - ١ ط- بريوت -الكتب العلمية 
حتقيق الدكتور ، للحافظ املتقن مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي: الكمال  ذيب -

  .مؤسسة الرسالة، بشاد عواد معدوف 
  .بريوت، مؤسسة األعلمي -اإلمام أيب طالب - تيسري املطالب يف آمايل أيب طالب -
   .١ ط - بريوت - دار الكتب العلمية  - حلية األولياء -
   .٢ ط - دار الكتاب العريب -لنسائي  ا- خصائص أمري املؤمنني-
 حتقيق حيىي بن عبدالكرمي - اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني -درر األحاديث النبوية -

  .م ١٩٨٢ - ١٤٠٢ - ٢ ط - مؤسسة األعلمي -الفضيل 
   .١ط -الكتب العلمية ،  دار الريان - البيهقي - دالئل النبوة -
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 منشورات دار مكتبة اهلالل  - وشرح عبد األمري علي مهنا  حتقيق- ديوان ابن الرومي -
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ - ١بريوت ط 

  ).خ( ديوان اإلمام عبداهللا بن محزة -
 - ٢ط،  بريوت-مكتبة النهضة ، حممد حسن آل ياسني/ حتقيق،  ديوان الصاحب بن عباد-

  .م١٩٧٤
   . دار صادر بريوت- حتقيق كرم البستاين - ديوان الفرزدق -
 منشورات دار - مجع وحتقيق عبد الصاحب عمران الرجيلي- ديوان دعبل اخلزاعي -

  .م ١٩٧٢ - ٢ ط-الشريف الرضي 
 دار - السيد العالمة علي بن إمساعيل املؤيد - رأب الصدع ختريج آمايل أمحد بن عيسى -

  .ـه١٤١٠ -.  ١ بريوت ط -النفائس 
  .ق حممد فؤاد عبدالباقي حتقي- دار الكتب العلمية - سنن ابن ماجة -
   .١ط - دار الكتب العلمية  - سنن أيب داود -
   .١ط -هـ  دار املعرف- أيب بكر البيهقي - سنن البيهقي -
  . بريوت- دار الكتب العلمية -أليب عيسى بن حممد بن عيسى بن سورة :  سنن الترمذي -
  .بريوت - دار الكتب العلمية - سنن الدارمي -
 دار -لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي : لبيهقي سنن الكربى ل-

  .املعرفة
   .١ ط- مكتبة املطبوعات اإلسالمية - أيب عبد الرمحن النسائي - سنن النسائي -
، عبداهللا إمساعيل الشريف/ حتقيق، للمؤيد باهللا أمحد بن احلسني اهلاروين ؛  سياسة املريدين-

  .هـ١٤٢٢ - ١ط، علميمنشورات مركز بدر ال
  .بريوت - مؤسسة الرسالة - الذهيب - سري أعالم النبالء -
   .٢ ط - دار الشريف الرضي - هاشم معروف احلسين - سرية  املصطفى -
  . م١٩٥٥ -١٣٧٥: ٢ط .مطبعة مصطفى البايب احلليب :  سرية ابن هشام -
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 حتقيق عبداهللا -ني بن أمحد يعقوب  احلس- سرية اإلمام املنصور باهللا القاسم بن علي العياين -
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ - ١ ط- دار احلكمة اليمانية -بن حممد احلبشي 

 دار -سهيل زكار.  حتقيق د- راويه علي بن حممد العباسي العلوي - سرية اإلمام اهلادي -
  .م١٩٧٢ -١٣٩٢ -١ط-الفكر 

   .١ ط  -اهرة  الق- املطبعة األزهرية - الزرقاين - شرح املواهب اللدنية -
  .م١٩٦٣ بريوت - مكتبة احلياة - ابن أيب احلديد - شرح ج البالغة -
 -هـ ١٣٩٣ مؤسسة األعلمي ط -عبيداهللا بن عبداهللا احلاكم احلسكاين :  شواهد الترتيل-

  .م١٩٧٤
   .١ط - دار الكتب العلمية  -ابن بلبان - صحيح ابن حبان -
حتقيق الدكتور ،  حممد بن امساعيل البخاري اجلعفيلإلمام أيب عبداهللا:  صحيح البخاري -

  .مصطفى ديب البغا 
حتقيق حممد ، لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري:  صحيح مسلم -

  .دار احياء التراث العريب، فؤاد عبدالباقي
يق عبدالسالم  حتق-هـ  إبراهيم بن القاسم بن اإلمام املؤيد بالل- طبقات الزيدية الكربى -

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ - ١ ط - مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية -هـ الوجي
سعيد عبدالفتاح / حتقيق د، ليحىي بن احلسني بن حممد،  غاية األماين يف أخبار القطر اليماين-

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ - ١ القاهرة ط- دار الكاتب العريب -عاشور 
  . بريوت-دار الفكر ، د بن علي بن حجر العسقالينلإلمام احلافظ أمح:  فتح الباري-
 مؤسسة - السيد مرتضى احلسيين الفريوز آبادي - فضائل اخلمسة من الصحاح الستة -

  .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ -٣ ط -األعلمي للمطبوعات 
 دار ابن حزم - حتقيق وصي اهللا بن حممد عباس - اإلمام أمحد بن حنبل- فضائل الصحابة -

  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ - ٢ ط -اجلوزي 
  . دار الكتب احلديثه - حممد الغزايل - فقه السرية -
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 -١ بريوت ط- دار األضواء - حتقيق علي شريي - أمحد بن أعثم الكويف - كتاب الفتوح-
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١

حممد رضا األنصاري / حتقيق، للشيخ أيب القاسم إمساعيل البسيت املعتزيل؛  كتاب املراتب-
  .هـ١٤٢١ - ١ط، القمي

 - احلافظ أيب عبداهللا حممد بن يوسف القرشي-كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب -
م ١٩٧٠ هـ١٣٩٠ ٢ ط- النجف - منشورات املطبعة احليدرية -حتقيق حممد هادي األميين 

.  
  . بريوت-مؤسسة الرسالة ، للعالمة عالء الدين املتقي بن حسام الدين اهلندي:  كرت العمال-
   .١ط - بريوت - دار صادر - ابن منظور - لسان العرب -
   .١ط - مكتبة التراث اإلسالمي  - السيد جمدالدين املؤيدي - لوامع األنوار -
   .١ ط - مؤسسة األعلمي - الطربسي - جممع البيان -
   .٣ط - اهليثمي - دار الكتاب العريب - جممع الزوائد -
 زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم لإلمام الشهيد:  جمموع اإلمام زيد-

  . منشورات دار مكتبة احلياة-السالم 
 دار احلكمة اليمانية -عبدالكرمي جدبان / حتقيق:  جمموع رسائل اإلمام القاسم بن إبراهيم-
  .هـ١٤٢٢ - ١ط،  صنعاء-
 - ١ط، ام زيدمؤسسة اإلم، حتقيق عبداهللا حممد الشاذيل،  جمموع رسائل اإلمام اهلادي-

  .م٢٠٠١ هـ١٤٢١
  .هـ١٤٠٤ - بريوت - دارالفكر - أبو بكر الرازي - خمتار الصحاح -
رياض عبداحلميد / حتقيق، لإلمام حممد بن مكرم املعروف بابن منظور،  خمتصر مدينة دمشق-

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ - ١دار الفكر ط، مراد وآخرون
   .٥ط - دار األندلس - املسعودي - مروج الذهب -
   .٢ط - املكتبة التجارية - مسند اإلمام أمحد بن حنبل -
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  .م  ١٩٦٦ - بريوت - دار مكتبة احلياة - مسند اإلمام زيد بن علي -
   .٢ط - املكتب اإلسالمي - مصنف عبد الرزاق الصنعاين -
  . دار التاج - مصنف ابن أيب شيبة -
 ١٠٩٢: ت.حممد بن أيب الرجال تأليف أمحد بن صاحل بن :  مطلع البدور وجممع البحور -
  ).خ. (-ه
للعالمة احلسني بن ناصر املشهور ،  مطمح اآلمال يف إيقاظ جهلة العمال من سنة الضالل-

  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ - ١مؤسسة اإلمام زيد ط، عبداهللا احلوثي/ حتقيق، باملهال
  اإلمام زيد ابن تأليف عبدالسالم بن عباس الوجيه مؤسسة:  معجم أعالم املؤلفني الزيدية-

  .١ ط-علي 
 - إخراج مكتب حتقيق التراث مبؤسسة الرسالة - عمر رضا كحالة - معجم املؤلفني -

  . م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ -١ ط- بريوت -مؤسسة الرسالة 
  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ - ٥ ط- أيب القاسم اخلوئي - معجم رجال احلديث -
   .٣ ط - بريوت -ب  عامل الكت- عبداهللا البكري - معجم ما استعجم -
 مطبعة دار إحياء - حتقيق السيد أمحد صقر - أيب الفرج األصفهاين - مقاتل الطالبني -

  .  م ١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨ - القاهرة -الكتب العربية 
 حتقيق الشيخ - احلافظ حممد بن سليمان الكويف- مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب-

  .-ه١٤١٢ - ١ ط- قم  -الثقافة اإلسالمية  جممع إحياء -حممد باقر احملمودي 
 دار -هـ ٧٦٣: ت .عبداهللا بن يوسف احلنفي الزيلعي :  نصب الرآية لتحقيق اهلداية -

  . احلديث القاهرة 
مجعه الشريف الرضي من خطب وكتابات ورسائل أمري املؤمنني علي بن أيب ،  ج البالغة-

  .م ١٩٩٠ - ١ بريوت ط- مؤسسة املعارف -) ع(طالب 
    .١ ط -هـ  دار الكتب العلمي- الشوكاين - نيل األوطار -



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

.  هامشيات الكميت بن زيد األسدي  بشرح أيب رياش أمحد بن إبراهيم القيسي  حتقيق د-
  .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ - ٢ ط - عامل الكتب -نوري القيسي . و د، داود سلوم 

  .ه ١٣٠٦ مطبعة امليمنة مبصر - وفيات األعيان حملمد بن خلكان -
 بريوت - دار اجليل اجلديد - عبدالسالم هارون -لنصر بن مزاحم املنقري :  وقعة صفني -
.  
 صنعاء - مكتبة بدر - األمري احلسني بن بدر الدين - ينابيع النصيحة يف العقائد الصحيحة -
   .١ ط -

* * *  
  
  
  
  
  
  
حتقيق مكتب ،  فريوز آباديالعالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب ال:  القاموس احمليط -

  .حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة 
 حتقيق الشيخ - احلافظ حممد بن سليمان الكويف- مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب-

   .-ه١٤١٢ - ١ ط- قم  - جممع إحياء الثقافة اإلسالمية -حممد باقر احملمودي 
 دار -قيق مصطفى عبدالقادر عطا  حت- احلافظ ابن حجر العسقالين - ذيب التهذيب -

  .م ١٩٩٤ - -ه١٤١٥ - ١ ط- بريوت -الكتب العلمية 
 -ه١٤٠٨ - ١ ط - دار  إحياء التراث - حتقيق علي شريي - ابن كثري - البداية والنهاية -
  . م ١٩٨٨ -
  .١ ط - بريوت - دار الفكر- احلافظ الرازي - اجلرح والتعديل-
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  .م ١٩٩٢ - -ه١٤١٣ - ٥ ط- أيب القاسم اخلوئي - معجم رجال احلديث -
 منشورات دار - مجع وحتقيق عبد الصاحب عمران الرجيلي- ديوان دعبل اخلزاعي -

  .م ١٩٧٢ - ٢ ط-الشريف الرضي 
 -١ بريوت ط- دار األضواء - حتقيق علي شريي - أمحد بن أعتم الكويف - كتاب الفتوح-

  .م١٩٩١ - -ه١٤١١
  ).خ( ديوان اإلمام عبداهللا بن محزة -
  .  دار صادر بريوت- حتقيق كرم البستاين - ديوان الفرزدق -
.  هامشيات الكميت بن زيد األسدي  بشرح أيب رياس أمحد بن إبراهيم القيسي  حتقيق د-

  .م١٩٨٦- -ه١٤٠٦ - ٢ ط - عامل الكتب -نوري القيسي . و د، داود سلوم 
 ١٤٠٧ -١ ط - بريوت - دار النفائس - أمحد بن حممد الشامي -ي  تاريخ اليمن الفكر-
  .  م١٩٨٧ -
 دار إحياء التراث - القاضي حسني بن أمحد العرشي - بلوغ املرام شرح مسك اخلتام -

  .  بريوت-العريب 
 منشورات دار مكتبة اهلالل  - حتقيق وشرح عبد األمري علي مهنا - ديوان ابن الرومي -

  .م١٩٩١ - -ه١٤١١ - ١بريوت ط 
 - إخراج مكتب حتقيق التراث مبؤسسة الرسالة - عمر رضا كحالة - معجم املؤلفني -

  . م ١٩٩٤ - -ه١٤١٤ -١ ط- بريوت -مؤسسة الرسالة 
لإلمام الشهيد زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم :  جمموع اإلمام زيد-

  . منشورات دار مكتبة احلياة-السالم 
 -هـ ١٣٩٣ مؤسسة األعلمي ط -عبيداهللا بن عبداهللا احلاكم احلسكاين : هد الترتيل شوا-

  .م١٩٧٤
حتقيق الدكتور ، لإلمام أيب عبداهللا حممد بن امساعيل البخاري اجلعفي:  صحيح البخاري -

  .مصطفى ديب البغا 
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مد حتقيق حم، لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري:  صحيح مسلم -
  .دار احياء التراث العريب، فؤاد عبدالباقي

 دار الكتب -حتقيق حممد عبد الباقي-أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويين :  سنن ابن ماجه-
  . بريوت-العلمية 

  . بريوت- دار الكتب العلمية -أليب عيسى بن حممد بن عيسى بن سورة :  سنن الترمذي -
 دار -افظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي لإلمام احل:  سنن الكربى للبيهقي-

  .املعرفة
  .- ه٣٠٣:ت .أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي :  سنن النسائي -
   .١ط - صعدة - مكتبة  التراث - اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني - أحكام -
   .١ ط - دمشق  - دار ابن كثري - الواحدي - أسباب الرتول -
  .  دار الكتب العلمية - حتقيق علي حممد معوض وآخرون- ابن األثري - أسد الغابة -
- دارالقلم دمشق دارالشامية بريوت - مغلطاي بن قليج - اإلشارة إىل سرية املصطفى -
  .١ط
  . مطابع اجلمعية امللكية- اإلمام القاسم بن حممد - االعتصام حببل اهللا املتني  -
   .٦ط -بريوت - دار العلم للماليني -ن الزركلي  خري الدي- األعالم -
  .ه ١٤٠٦ - بريوت - دارالتعارف - حمسن األميين - أعيان الشيعة -
  .٣ ط - بريوت - عامل الكتب -هـ  أمايل املرشد بالل-
   .١ ط- داراألضواء -ابن قتيبة - اإلمامة والسياسة -
    .٥ط -رة  القاه- مكتبة اخلاجني - اجلاحظ - البيان والتبيني -
  .-ه١٤١٤ -م ١٩٩٤- دار الفكر - حممد مرتضى الزبيدي - تاج العروس -
 مؤسسة الرسالة -بشار عواد معروف وآخرون / حتقيق،  احلافظ الذهيب- تأريخ اإلسالم -
  .-ه١٤٠٨ - ١ ط -
  . دار الفكر  - احلافظ السيوطي - تأريخ اخللفاء -
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  . بريوت- دار سويدان -أبو الفضل حتقيق حممد -دار التراث - تأريخ الطربي -
  .  بريوت - دار الكتب العلمية - البخاري - التأريخ الكبري -
 مؤسسة -عبداألمري مهنا / حتقيق، ألمحد بن أيب يعقوب بن جعفر ؛  تأريخ اليعقويب-

  .-ه١٤١٣ - ١ط -األعلمي 
  . بريوت- دار الفكر - اخلطيب - تأريخ بغداد-
    .٢ ط - دار طيبة الرياض- تأريخ خليفة بن خياط -
  . مكتبة مركز بدر العلمي - السيد جمد الدين املؤيدي - التحف شرح الزلف -
 - مكتبة التراث اإلسالمي - عبداهللا بن أمحد الشريف - تفسري أهل البيت عليهم السالم -

   .١ ط -صعدة 
   .١ ط -دار الفكر - ابن جرير الطربي - تفسري الطربي -
  . دار ومكتبة اهلالل - املسعودي -شراف  التنبيه واأل-
  .بريوت، مؤسسة األعلمي -اإلمام أيب طالب - تيسري املطالب يف آمايل أيب طالب -
   .١ ط - بريوت - دار الكتب العلمية  - حلية األولياء -
   .٢ ط - دار الكتاب العريب - النسائي - خصائص أمري املؤمنني-
   .١ط -الكتب العلمية ، الريان  دار - البيهقي - دالئل النبوة -
  . حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي- دار الكتب العلمية - سنن ابن ماجة -
   .١ط - دار الكتب العلمية  - سنن أيب داود -
   .١ط -هـ  دار املعرف- أيب بكر البيهقي - سنن البيهقي -
  . دار الكتب العلمية- حممد بن عيسى  الترمذي - سنن الترمذي - 

  .بريوت - دار الكتب العلمية - الدارمي  سنن-
   .١ ط- مكتبة املطبوعات اإلسالمية - أيب عبد الرمحن النسائي - سنن النسائي -
  .بريوت - مؤسسة الرسالة - الذهيب - سري أعالم النبالء -
   .٢ ط - دار الشريف الرضي - هاشم معروف احلسين - سرية  املصطفى -
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  . دار إحياء  التراث -  ابن كثري- السرية النبوية -
 - حتقيق جلنة علمية برئاسة املوىل جمد الدين املؤيدي - اإلمام عبداهللا بن محزة - الشايف -

   .١ط-مكتبة اليمن الكربى 
   .١ ط  - القاهرة - املطبعة األزهرية - الزرقاين - شرح املواهب اللدنية -
  .م١٩٦٣ بريوت - مكتبة احلياة - ابن أيب احلديد - شرح ج البالغة -
  ٢ ط - دار احلديث - ابن قتيبة - الشعر والشعراء -
   .٢ ط - مؤسسة علوم القرآن - القاضي عياض - الشفا -
   .١ط - دار الكتب العلمية  -ابن بلبان - صحيح ابن حبان -
   .٣ط - دار ابن كثري - صحيح البخاري -
  .دالباقي حتقيق حممد فؤاد عب- دار إحياء التراث - صحيح مسلم -
  . بريوت - دار الفكر - ابن سعد - الطبقات الكربى -
  . طهران- دار الكتب اإلسالمية - األميين - الغدير -
  .املكتبة السلفية -دار الفكر - ابن حجر العسقالين - فتح الباري -
  . دار الكتب احلديثه - حممد الغزايل - فقه السرية -
   .٢ط -مؤسسة الرسالة  - الفريوز آبادي - القاموس احمليط -
  .م١٩٨٣ - -ه١٤٠٣ - ٤ ط - دار الكتاب العريب - ابن األثري - الكامل يف التاريخ -
  .  دار الفكر- ابن عدي اجلرجاين - الكامل يف ضعفاء الرجال -
  .م ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩ - مؤسسة الرسالة - املتقي اهلندي - كرت العمال -
  .   خمطوط - الشريف - األيل املضيئة -
   .١ط - بريوت - دار صادر - ابن منظور - لسان العرب -
   .١ط - مكتبة التراث اإلسالمي  - السيد جمدالدين املؤيدي - لوامع األنوار -
   .١ ط - مؤسسة األعلمي - الطربسي - جممع البيان -
   .٣ط - اهليثمي - دار الكتاب العريب - جممع الزوائد -
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  .-ه١٤٠٤ - بريوت - دارالفكر - أبو بكر الرازي - خمتار الصحاح -
   .٥ط - دار األندلس - املسعودي - مروج الذهب -
   .٢ط - املكتبة التجارية - مسند اإلمام أمحد بن حنبل -
  .م  ١٩٦٦ - بريوت - دار مكتبة احلياة - مسند اإلمام زيد بن علي -
 مؤسسة اإلمام -احلوثي  حتقيق عبد اهللا - أليب العباس  أمحد بن إبراهيم احلسين - املصابيح -

  .م٢٠٠١ - -ه١٤٢١ - ١ ط-زيد بن علي 
   .٢ط - املكتب اإلسالمي - عبد الرزاق الصنعاين - مصنف -
  . دار التاج -ابن أيب شيبة - مصنف -
   .١  ط -دار الشريف الرضي - ابن قتيبة - املعارف -
  .القاهرة - دار احلرمني  - الطرباين - املعجم األوسط -
  .مكتبة العلوم واحلكم - الطرباين -الكبري  املعجم -
   .٣ ط - بريوت - عامل الكتب - عبداهللا البكري - معجم ما استعجم -
  . مؤسسة األعلمي - الواقدي - املغازي -
   .١ ط - دار الكتب  العلمية - ابن اجلوزي - املنتظم -
  . ١ط -دار الكتب العلمية - ابن حجر القسطالين - املواهب اللدنية -
   .١ط -هـ  حممد عبد- مؤسسة املعارف - ج  البالغة -
    .١ ط -هـ  دار الكتب العلمي- الشوكاين - نيل األوطار -
 صنعاء - مكتبة بدر - األمري احلسني بن بدر الدين - ينابيع النصيحة يف العقائد الصحيحة -
   .١ ط -
ابن ،  املبارك بين حممد اجلزريلإلمام جمدالدين أيب السعادات:  النهاية يف غريب احلديث -

  .دار إحياء التراث  . ٦٠٦: األثري  ت 
  . تاج اللغة وصحاح العربية أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري مبطبعة بوالق-
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تأليف عبدالسالم بن عباس الوجيه مؤسسة  اإلمام زيد بن :  معجم أعالم املؤلفني الزيدية-
  .١ ط-علي 

حتقيق الدكتور ،  املتقن مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزيللحافظ:  ذيب الكمال -
  .مؤسسة الرسالة، بشاد عواد معدوف 

  دار - ٣١٠:ت-حممد بن جرير الطربي : تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن-
  . بريوت -الفكر 

ي بن أيب مجعه الشريف الرضي من خطب وكتابات ورسائل أمري املؤمنني عل،  ج البالغة-
  .م ١٩٩٠ - ١ بريوت ط- مؤسسة املعارف -) ع(طالب 

  . بريوت-مؤسسة الرسالة ، للعالمة عالء الدين املتقي بن حسام الدين اهلندي:  كرت العمال-
  . بريوت-دار الفكر ، لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين:  فتح الباري-
فظ أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم  على الصحيحني يف احلديث للحا:  املستدرك-

  . دار الكتاب العريب-٤٥٠:ت .النيسابوري 
لإلمام الشهيد زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم :  جمموع اإلمام زيد-

  . منشورات دار مكتبة احلياة-السالم 
 ١٠٩٢: ت.الرجال تأليف أمحد بن صاحل بن حممد بن أيب :  مطلع البدور وجممع البحور -
   . -ه
 مؤسسة الرسالة - - ه٧٤٨: ت .مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب :  سري أعالم النبالء -
  . بريوت -
  . م١٩٥٥ -١٣٧٥: ٢ط .مطبعة مصطفى البايب احلليب :  سرية ابن هشام -
  بريوت- دار اجليل اجلديد - عبدالسالم هارون -لنصر بن مزاحم املنقري :  وقعة صفني -
.  
  . املكتب اإلسالمي -أليب بكر عبدالرزاق الصنعاين :  املصنف -
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 دار الكتب - -ه٤٦٣:ت .أليب عمر يوسف القرطيب :  اإلستيعاب يف معرفة األصحاب -
  . م ١٩٩٥ - -ه١٤١٥: بريوت  ط -العلمية 

   .-ه١٣٠٦ مطبعة امليمنة مبصر - وفيات األعيان حملمد بن خلكان -
 دار - -ه٧٦٣: ت .عبداهللا بن يوسف احلنفي الزيلعي : اهلداية  نصب الرآية لتحقيق -

  . احلديث القاهرة 
 دار - السيد العالمة علي بن إمساعيل املؤيد - رأب الصدع ختريج آمايل أمحد بن عيسى -

    .-ه١٤١٠ -.  ١ بريوت ط -النفائس 
 دار ابن حزم -س  حتقيق وصي اهللا بن حممد عبا- اإلمام أمحد بن حنبل- فضائل الصحابة -

  . م١٩٩٩ - -ه١٤٢٠ - ٢ ط -اجلوزي 
 احلافظ أيب عبداهللا حممد بن يوسف -كفاية الطالب فب مناقب علي بن أيب طالب -

 ٢ ط- النجف - منشورات املطبعة احليدرية - حتقيق حممد هادي األميين -القرشي
  .م ١٩٧٠ - -ه١٣٩٠

 حتقيق حيىي بن عبدالكرمي - حيىي بن احلسني  اإلمام اهلادي إىل احلق-درر األحاديث النبوية -
  .م ١٩٨٢ - ١٤٠٢ - ٢ ط - مؤسسة األعلمي -الفضيل 

 حتقيق عبدالسالم -هـ  إبراهيم بن القاسم بن اإلمام املؤيد بالل- طبقات الزيدية الكربى -
  . م٢٠٠١ - -ه١٤٢١ - ١ ط - مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية -هـ الوجي

  ).خ(أمحد بن صاحل بن أيب الرجال  - مطلع البدور-
  .  مؤسسة اإلمام زيد بن علي-هـ عبدالسالم بن عباس الوجي: معجم املؤلفني الزيدية-
 دار احلكمة اليمانية -عبدالكرمي جدبان / حتقيق:  جمموع رسائل اإلمام القاسم بن إبراهيم-
  .-ه١٤٢٢ - ١ط،  صنعاء-
 مؤسسة -مرتضى احلسيين الفريوز آبادي  السيد - فضائل اخلمسة من الصحاح الستة -

  .م١٩٧٣ - -ه١٣٩٣ -٣ ط -األعلمي للمطبوعات 



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

 دار -سهيل زكار.  حتقيق د- راويه علي بن حممد العباسي العلوي - سرية اإلمام اهلادي -
  .م١٩٧٢ -١٣٩٢ -١ط-الفكر 

 حتقيق عبداهللا - احلسني بن أمحد يعقوب - سرية اإلمام املنصور باهللا القاسم بن علي العياين -
  .م١٩٩٦ - -ه١٤١٧ - ١ ط- دار احلكمة اليمانية -بن حممد احلبشي 

حمب الدين أيب / حتقيق، للحافظ أيب القاسم علي بن احلسني الشافعي،  تاريخ مدينة دمشق-
  .م١٩٩٥ - -ه١٤١٥ لبنان -دار الفكر ، سعيد عمر بن غرامة العمروي

رياض عبداحلميد / حتقيق، رم املعروف بابن منظورلإلمام حممد بن مك،  خمتصر مدينة دمشق-
  .م١٩٨٤ - -ه١٤٠٤ - ١دار الفكر ط، مراد وآخرون

سعيد عبدالفتاح / حتقيق د، ليحىي بن احلسني بن حممد،  غاية األماين يف أخبار القطر اليماين-
  .م١٩٦٨ - -ه١٣٨٨ - ١ القاهرة ط- دار الكاتب العريب -عاشور 

/ حتقيق؛ لإلمام الناطق باحلق حيىي بن احلسني اهلاروين، ئمة السادة اإلفادة يف تاريخ األ-
 - ١ط،  صعدة-مركز أهل البيت للدراسات اإلسالمية ، إبراهيم جمد الدين املؤيدي

  .م٢٠٠١
 - ١ط، مؤسسة اإلمام زيد، حتقيق عبداهللا حممد الشاذيل،  جمموع رسائل اإلمام اهلادي-

  .م٢٠٠١ - -ه١٤٢١
 مطبعة دار إحياء - حتقيق السيد أمحد صقر - أيب الفرج األصفهاين -  مقاتل الطالبني-

  .  م ١٩٤٩ - -ه١٣٦٨ - القاهرة -الكتب العربية 
 - ٢ط،  بريوت-مكتبة النهضة ، حممد حسن آل ياسني/ حتقيق،  ديوان الصاحب بن عباد-

  .م١٩٧٤
حممد رضا األنصاري / قحتقي، للشيخ أيب القاسم إمساعيل البسيت املعتزيل؛  كتاب املراتب-

  .-ه١٤٢١ - ١ط، القمي
 -عبدالغين حممود عبدالعاطي .   حتقيق د- أيب فراس بن دعثم - جملدين- السرية املنصورية -

  .م١٩٩٤ - -ه١٤١٤ -١ ط- بريوت -دار الفكر املعاصر 



  .الشهيد محيد بن أمحد بن حممد احمللي: شيخ اإلسالم : تأليف. احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. املرتضى بن زيد املَحطْوري احلسين. د :حتقيق

www.almahatwary.org 

للعالمة عبدالواسع ،  تاريخ اليمن املسمى فرجة اهلموم واحلزن يف حوادث وتاريخ اليمن-
  .م١٩٩٠ - ٢صنعاء ط، مكتبة اليمن الكربى، لواسعيا

دار الريان ، مصطفى حسني أمحد/ رتبه، لإلمام حممود بن عمر الزخمشري،  الكشاف-
  .م١٩٨٧ - -ه١٤٠٧ - ٣ القاهرة ط-للتراث 

، عبداهللا عمر البارودي/ تقدمي، لإلمام أيب سعد عبدالكرمي التميمي السمعاين،  األنساب-
  .م١٩٨٨ - -ه١٤٠٨ - ١ط، قافيةمؤسسة الكتب الث

للعالمة احلسني بن ناصر املشهور ،  مطمح اآلمال يف إيقاظ جهلة العمال من سنة الضالل-
  . م٢٠٠٢ - -ه١٤٢٢ - ١مؤسسة اإلمام زيد ط، عبداهللا احلوثي/ حتقيق، باملهال

، عيل الشريفعبداهللا إمسا/ حتقيق، للمؤيد باهللا أمحد بن احلسني اهلاروين ؛  سياسة املريدين-
  .-ه١٤٢٢ - ١ط، منشورات مركز بدر العلمي

  ، فيلفرد ماديلونغ/ حتقيق،  أخبار أئمة الزيدية يف طربستان وديلمان وجيالن-
مؤسسة ، عبدالسالم عباس الوجيه/ حتقيق، لإلمام عبداهللا بن محزة،  اموع املنصوري-

  .م٢٠٠٢ - -ه١٤٢٢، ١اإلمام زيد الثقافية ط
  . بريوت- دار الكتاب العريب -البن حجر العسقالين ، متييز الصحابة  اإلصابة يف -


